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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Tên ngành đào tạo:  Ngôn ngữ Anh 

- Mã số:   7220201 

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

- Trình độ đào tạo: Đại học  

I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

1.1. Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là cơ sở giáo dục đại học ngoài công 

lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính 

phủ và theo Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường.  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 

1750/QĐ – TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Nhà trường đã được xã hội đánh giá cao, uy tín về 

đào tạo đã được khẳng định qua Thương hiệu Việt bình chọn, tặng cúp vàng 3 lần và 2 năm 

liên tục (2008, 2009) được bình chọn vào Top 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; được 

Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm học 2002 – 

2003 đến năm học 2004 – 2005. Năm 2018, Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân 

chương Lao động hạng Nhì nhân dịp 20 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Bình Dương. 

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trở thành một thành viên 

trong hệ thống giáo dục của tập đoàn giáo dục Văn Lang; nhà trường cũng chính thức được 

cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Quyết định số 156/ QĐ – 

KĐCLGD ngày 29/4/2022 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các 

trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam. 

1.2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

1.2.1. Sự phù hợp về nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội 

của địa phương, vùng, cả nước và của lĩnh vực đào tạo đảm bảo hội nhập quốc tế 
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Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất hiện nay. Tiếng 

Anh giữ vai trò chủ đạo trong việc tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại 

thông tin, kết nối và toàn cầu hoá. Hiện nay đã có trên 50 quốc gia dùng tiếng Anh là ngôn 

ngữ chính, có đến 80 quốc gia dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Từ các lĩnh vực kinh 

doanh, thương mại, ngoại giao, truyền thông, du lịch cho đến giáo dục… đều không thể 

thiếu vai trò của ngành ngôn ngữ Anh.  

Sau gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào 

các thiết chế kinh tế đa phương và khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN); là thành viên sáng lập của Diễn đàn kinh tế Á – Âu (ASEM); thành viên của 

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và gia nhập Tổ chức Thương 

mại Thế giới WTO. Việc hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế tạo thêm nhiều cơ hội 

việc làm cũng như thách thức cho người lao động Việt Nam. Việc thu hút đầu tư nước 

ngoài yêu cầu ngoài kỹ năng nghề nghiệp, để có thể cạnh tranh với lao động các nước khác, 

lao động Việt Nam nhất thiết phải có trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ 

năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp liên văn hoá, kỹ năng ứng dụng CNTT trong nghề 

nghiệp, kỹ năng và nghiệp vụ văn phòng, tác phong công nghiệp,… để có thể cạnh tranh 

với lao động trong cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như thế giới nói chung. 

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với phương châm 

“Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, Bình Dương đã trở thành một trong những tỉnh, thành phố 

dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương đến từ 65 quốc 

gia và vùng lãnh thổ với khoảng hơn 4.000 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này cũng thể 

hiện yêu cầu cao với lực lượng lao động của mình. Với thực tiễn phát triển mạnh mẽ của 

nền kinh tế Việt Nam ở thời điểm hiện tại nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng, các 

nhà đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư rất mạnh mẽ vào các khu công nghiệp của Việt 

Nam và Bình Dương, thu hút một lực lượng lao động lớn mỗi năm, trong đó cần một lực 

lượng lao động lớn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để đảm nhận các công việc như 

giao dịch, văn phòng, biên – phiên dịch. Để đáp ứng nhu cầu về trình độ tiếng Anh của lực 

lượng lao động trên, các trường học, các trung tâm giáo dục trong và ngoài nước cũng có 

nhu cầu lớn về lực lượng giáo viên giảng dạy tiếng Anh. 

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số các sinh viên đã tốt nghiệp có thể đáp ứng 

nhu cầu của xã hội với các công việc như giao dịch, văn phòng, biên – phiên dịch hay giảng 

dạy ngôn ngữ Anh trong thời kỳ hội nhập hiện nay. 
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1.2.2. Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của cơ sở 

đào tạo 

Ngành ngôn ngữ Anh là ngành khá thông dụng được lựa chọn mở ngành và đào tạo 

trên cả nước, hiện tại trên cả nước có khoảng 120 đơn vị đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh, mặt khác do yêu cầu hội nhập của nền kinh tế, tiếng Anh cũng được Bộ Giáo dục đào 

tạo chọn là ngôn ngữ chủ yếu đưa vào chương trình đào tạo phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. 

Như vậy, trong thời gian tới, nhu cầu về nguồn nhân lực giảng dạy tiếng Anh cho bậc phổ 

thông rất cao ngoài nhu cầu về nhân lực biên, phiên dịch, sử dụng tiếng Anh thành thạo. 

Như vậy, việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh phù hợp với xu thế đào tạo chhung của 

khu vực và cả nước để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương toạ lạc tại tỉnh Bình Dương – nằm 

trong trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài 

và thu hút nhiều nguồn lao động. Trường có truyền thống bề dày hơn 20 năm xây dựng và 

phát triển, đào tạo nguồn nhân lực về: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, 

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện điện tử, 

Dược học, Marketing, Quản trị văn phòng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhà 

trường đang đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – 

Ngân hàng. Nhà trường có hệ thống quản trị tương đối hoàn thiện với hệ thống văn bản thể 

chế thường xuyên được cập nhật đã giúp Trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, 

duy trì sự phù hợp giữa quy mô đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Trường là 

địa chỉ đáng tin cậy đối với người học; là đối tác tin cậy của các Trường đại học, viện 

nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ. Trong kế hoạch chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2020 

– 2025, tầm nhìn đến 2030, Trường đưa ra mục tiêu “trở thành trường đại học đa ngành, 

theo định hướng ứng dụng nằm trong tốp 3 của tỉnh Bình Dương”. Trong thời gian qua, 

Trường không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, cung cấp cho thị trường những lao động có tay nghề 

cao, kỹ năng tốt.  

Sứ mạng: BETU là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau 

đại học có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và 

ngoài tỉnh với chi phí phù hợp nhất.  

Giá trị cốt lõi: Chất lượng tốt – Giáo dục hay – Hành động trung thực – Dịch vụ đại 

chúng 
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Better Quality (Chất lượng tốt): BETU xây dựng uy tín, học hiệu của mình bằng 

cách luôn hoàn thiện, nâng cao Chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Effective Education (Giáo dục hay): BETU cam kết luôn đổi mới, áp dụng các 

phương pháp giáo dục hiệu quả trong hoạt động giáo dục. 

Truthful Action (Hành động trung thực): BETU cam kết sự trung thực trong suy 

nghĩ và hành động của toàn thể thành viên BETU. 

Universal Service (Dịch vụ đại chúng): BETU hướng tới việc cung cấp các dịch vụ 

giáo dục cho đông đảo người học với triết lý học tập suốt đời với giá cả phù hợp nhất. 

Cơ cấu tổ chức Trường gồm có Hội đồng trường, Ban Giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 02 

Phó Hiệu trưởng), Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn. Tổ chức bộ máy 

của trường gồm 20 đơn vị, trong đó có 07 khoa, 08 phòng, 04 trung tâm, 01 tạp chí Kinh 

tế - Kỹ thuật. Tổng số giảng viên cơ hữu của trường là 319 giảng viên (Trình độ GS: 0, 

PGS: 10, Tiến sĩ: 51 người; Thạc sĩ 256 người; CKI 2 người và hơn 60 giảng viên thỉnh 

giảng cùng nhiều nhà giáo giàu kinh nghiệm đang trực tiếp làm công tác quản lý và giảng 

dạy tại trường. Trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh 

đạo của Đảng bộ. Ngoài ra trường có các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS 

HCM, Hội SV, Ban liên lạc cựu SV. Trường có 1 cơ sở đào tạo tại 333 Đường Thuận Giao 

16, Phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương được xây dựng để đáp ứng nhu 

cầu theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 với tổng diện tích xây dựng 

18.930,2m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 13.113m2 trong đó có: 06 phòng học trên 200 

chỗ với diện tích 2.456m2; 04 phòng từ 100-200 chỗ với diện tích 2.030m2; 06 phòng từ 

50 -100 chỗ với diện tích là 450m2; 01 sân bóng đá có diện tích 1.600m2; 01 khu ký túc xá 

có diện tích 760m2; 01 nhà thi đấu đa năng có diện tích 1.160 m2; 36 phòng làm việc của 

các đơn vị chức năng, phòng nghỉ của giảng viên, thư viện với diện tích 2.977m2; 19 phòng 

thực hành với diện tích 1.400m2; 3.329 đầu sách và liên kết với 87 thư viện điện tử ngoài 

trường; 354 máy tính phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học. 

Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát 

thường xuyên nhằm phù hợp với các quy định của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của các 

bên liên quan. Hệ thống cơ sở vật chất được hiện đại hoá từng bước, đáp ứng nhu cầu giảng 

dạy, học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Nhà trường xây dựng được một cơ 

sở dữ liệu tổng hợp hoàn thiện trong toàn trường, tạo lập được các quy trình mới để nâng 

cao hiệu quả công việc hiện tại; là cơ sở để Nhà trường có những định hướng sử dụng các 

nguồn lực một cách hiệu, quả, phù hợp với tình hình thực tế, điều chỉnh những mục tiêu và 



 

6 

 

kế hoạch thực hiện mang tính khả thi, nhanh chóng hoàn thành sứ mạng và tầm nhìn mà 

Trường đang phấn đấu. 

Thương hiệu và quan hệ của Nhà trường được mở rộng, việc giao lưu quốc tế trong 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển, mối quan hệ với các doanh 

nghiệp ngày càng lớn mạnh. 

Như vậy, việc quyết định mở ngành Ngôn ngữ Anh đã nằm trong lộ trình phát triển 

của nhà trường, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chiến lược “trở thành trường đại học đa 

ngành theo hướng ứng dụng và trong Top 3 của tỉnh Bình Dương’ và sứ mệnh “cung cấp 

nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của thị trường lao động”, đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh Bình Dương, khu vực Đông 

Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. 

 1.2.3 Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình 

độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh: 

Căn cứ vào Nghị quyết số 50/NQ- CP ngày 20/5/2021 Về chương trình hành động 

của chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 

đó có nội dung yêu cầu Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

Tỉnh Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam. Bằng những chính sách phù hợp, tính đến 30/11/2020, tỉnh Bình Dương đã thu hút 

được 3.928 dự án và 35 tỷ 400 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư, xếp thứ ba cả nước về thu hút 

đầu tư nước ngoài, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; toàn tỉnh có 

48.456 doanh nghiệp trong nước, với vốn đăng ký hơn 434.708 tỷ đồng. Nhu cầu về nhân 

lực có trình độ cao của Tỉnh ngày càng tăng.  

 Nhằm đánh giá tính khả thi của đề án tuyển sinh đầu vào Cử nhân Đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tiến hành khảo sát 

60 cựu sinh viên và 35  nhà tuyển dụng. Cuộc khảo sát này được thực hiện trong giai đoạn 

từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

[Bảng 1]. Thông tin chung về cơ quan tuyển dụng (tổng số: 81) 

Nội dung khảo sát Trả lời Tỷ lệ (%) 

Loại hình của Cơ 
quan tuyển dụng 

Nhà nước  7.25% 

Tư nhân 21.75% 

100% vốn nước ngoài 62% 
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Liên doanh với nước 
ngoài 

6.05% 

Phi chính phủ  1.25% 

Phi lợi nhuận 1.25% 

 

Lĩnh vực hoạt động 
của cơ quan tuyển 

dụng 

Đào tạo-Nghiên cứu  10.25% 

Kinh doanh – Thương 
mại 

36% 

Dịch vụ 18.5% 

Sản xuất 15.25% 

Truyền thông 2% 

Tài chính 3.75% 

Công nghệ 3.75% 

Cơ quan ngoại giao 4.25% 

Xây dựng 2.5% 

Khác  3.75% 

 

Kết quả khảo sát thu thập được từ cơ quan tuyển dụng cho thấy hơn 90% ý kiến cho 

rằng nhu cầu đào tạo nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh ở trình độ đại học là “Cao – Rất cao”. 

Rất ít ý kiến cho rằng nhu cầu nhân lực đối với ngành này là “không cao” (6.2%) hoặc 

“không ý kiến” (3.7%) (Biểu 1). Ngoài ra, các cơ quan tuyển dụng cho biết trong kế hoạch 

phát triển 5-10 năm tới của mình đều có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự trình độ đại học 

thuộc ngành Ngôn ngữ Anh. Điều này được thể hiện qua việc 88.9% cơ quan tuyển dụng 

có kế hoạch tuyển thêm từ 1 đến trên 15 nhân sự trong thời gian tới (Bảng 6).  

 

[Biểu 1]. Đánh giá nhu cầu nhân lực Ngành Ngôn ngữ Anh 
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[Bảng 2]. Thực trạng và dự đoán số lượng nhân lực Ngành Ngôn ngữ 

Anh 

Nội dung khảo sát Trả lời Tỷ lệ (%) 

Thực trạng nhân lực 
Ngành Ngôn ngữ Anh tại 
cơ quan tuyển dụng 

Dưới 5 người 42.2% 

Từ 5-10 người 28.2% 

Trên 10 người 19.5% 

Không có nhân lực Ngành 
Ngôn ngữ Anh 

10.1% 

Dự đoán số lượng nhân 
lực Ngành Ngôn ngữ 
Anh sẽ tuyển dụng trong 
5-10 năm tới 

Dưới 5 người  28 % 

Từ 5-10 người 33.7% 

Từ 10-15 người 16.3% 

Hơn 15 người 9.9% 

Chưa có như cầu đối với 
nhân lực ngành Ngôn ngữ 
Anh 

12.1% 

 

Ngành Ngôn ngữ Anh đã sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để khảo sát tầm quan 

trọng (sự cần thiết) về năng lực đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh ở ba khía cạnh: kiến thức, 

kỹ năng/khả năng, phẩm chất/tố chất của sinh viên. Kết quả cụ thể được thể hiện trong 

Bảng 7 dưới đây:  

 

[Bảng 3]. Đánh giá tầm quan trọng (sự cần thiết) về năng lực đào tạo 

 Ngành Ngôn ngữ Anh 

3,7

6,2

71,6

18,5

0, 20, 40, 60, 80,

Không ý kiến

Không cao

Cao

Rất cao

Đánh giá nhu cầu năng lực ngành Ngôn ngữ Anh 
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(1: hoàn toàn không quan trọng; 2: không quan trọng; 3: tương đối quan 

trọng; 4: quan trọng; 5: hoàn toàn quan trọng) 

          Đơn vị tính: %  

STT Câu hỏi 
Phương án trả lời 

1 2 3 4 5 

A 
Kiến thức của sinh 

viên sau khi tốt 
nghiệp 

     

1 Kiến thức chuyên môn 2.5 4.9 13.6 42 37 

2 
Kiến thức nền tảng về 
văn hóa-kinh tế-xã hội 

0 7.4 21 50.6 21 

3 
Kiến thức về pháp luật, 

quy định của Nhà 
nước 

2.5 11.1 29.6 32.1 24.7 

B 
Về kỹ năng/ khả năng 
của sinh viên sau khi 

tốt nghiệp 

          

4 
Kỹ năng/Nghiệp vụ 

chuyên môn 
3.7 7.1 27.5 33 28.7 

5 Kỹ năng lập kế hoạch 2.5 5.7 27.1 49 15.7 

6 
Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 
3.7 9.9 16 42 28.4 

7 
Kỹ năng làm việc độc 

lập 
2.5 6.2 27.2 41.8 22.3 

8 
Kỹ năng làm việc 

nhóm 
0 8.8 28.4 32.6 30.2 

9 
Kỹ năng giao tiếp và 

trình bày 
0 9.9 22.2 34.5 33.4 

10 
Kỹ năng khai thác và 

xử lý thông tin 
0 6.2 21 42 30.8 

11 
Kỹ năng tư duy (logic, 

sáng tạo) 
0 12.3 19.7 43.2 24.8 

12 Khả năng ngoại ngữ 0 1.2 28.4 29.2 41.2 

13 Khả năng tin học 0 8.6 27.1 42 22.3 
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C 
Về phẩm chất/tố chất 

của sinh viên 
          

14 
Trung thực, nhiệt tình, 

năng nổ 
1.2 1.2 11.1 40.7 45.8 

15 
Cẩn trọng, chu đáo, tỉ 

mỉ 
0 3.7 12.3 35.8 48.2 

16 Siêng năng, cần cù 0 5.1 14.2 37.7 43 

17 
Có tinh thần trách 

nhiệm và ý thức kỷ luật 
1.2 2.5 9.9 32.1 54.3 

18 
Có ý thức tập thể và 

cộng đồng 
0 4.9 11.1 44.4 39.6 

19 Có tinh thần cầu tiến 0 2.5 16 40.7 40.8 

 

Theo Bảng 4, ở tất cả các câu hỏi, tỷ lệ ý kiến “Quan trọng” và “Hoàn toàn quan 

trọng” chiếm từ 61.7% đến 86.5% trong tổng số, điều này cho thấy đại diện của các cơ 

quan tuyển dụng đồng ý với phần lớn các năng lực do Ngành Ngôn ngữ anh soạn thảo. Số 

ý kiến cho rằng các năng lực này “Hoàn toàn không quan trọng” và “Không quan trọng” là 

rất ít, chỉ dao động ở mức từ 0 đến 13.6%.  

Để hiểu rõ hơn nữa nhu cầu đối với nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh, bảng khảo sát 

cũng tìm hiểu ý kiến của cơ quan tuyển dụng về việc chú trọng yếu tố nào hơn giữa xuất 

thân và năng lực thực tế của nhân lực khi tuyển dụng. Kết quả thu được cho thấy, đối với 

yếu tố ‘cơ sở đào tạo mà nhân lực xuất thân  "có 44.4% số ý kiến “tương đối quan trọng”, 

chiếm tỷ lệ cao nhất; trong khi đó, đối với yếu tố ‘năng lực thực tế của nhân lực  ’thì  số ý 

kiến “hoàn toàn quan trọng” chiếm tỷ lệ cao nhất là 60.5%.  

Về thời gian tìm được việc làm, hơn một nửa cựu sinh viên (55.4%) đã có thể tìm 

được việc làm trước khi hoàn thành chương trình học, 30.4% hiện đang giữ chức quản lý 

và trên quản lý, hơn 90% có mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đến hơn 30 triệu. Phần lớn 

cựu sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo (69.6%) và chỉ có 5.4% đang làm việc 

trái ngành. (Bảng 4). Hiện nay, cựu sinh viên đang công tác ở các cơ quan, doanh 

nghiệp…thuộc các loại hình đa dạng (nhà nước, 100% vốn nước ngoài, tư nhân, liên doanh, 

phi chính phủ…) và thuộc đa ngành nghề (giáo dục-đào tạo, sản xuất, dịch vụ, y tế, ngân 

hàng, kiểm định, thương mại…).  

[Bảng 4]. Thời gian tìm việc, Chức vụ, Thu nhập bình quân của cựu sinh 

viên cùng nhóm ngành 

Nội dung khảo 
sát 

Trả lời Tỷ lệ (%) 
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Thời gian xin 
việc 

Đã có việc trước khi hoàn thành 
chương trình học 

55.4 

Duới 1 tháng 33.9 

1-6 tháng 5.4 

6 tháng – 1 năm 3.6 

Trên 1 năm 1.8 

 

Công việc phù 
hợp chuyên 
ngành 

Đúng ngành 69.6 

Gần ngành 25 

Trái ngành 5.4 

 

Chức vụ hiện tại 

Nhân viên/Chuyên viên 60.7 

Quản lý 26.8 

Trên quản lý 3.6 

Khác (giảng viên, thời vụ…) 8.9 

 

Thu nhập bình 
quân 

Dưới 10 triệu 7.1 

10 triệu-20 triệu 51.8 

20 triệu – 30 triệu 30.4 

Trên 30 triệu 10.7 

 

Từ những phân tích trên, việc đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh là một nhu cầu cấp 

thiết và lâu dài trong việc bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

…ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Kết quả khảo sát và góp ý từ cựu sinh viên cùng nhóm 

ngành và cơ quan tuyển dụng trên đây là cơ sở để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình 

Dương xây dựng chương trình đào tạo và các năng lực đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh. 

 1.2.4 Giới thiệu về đơn vị phụ trách ngành 

Khoa Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài là đơn vị quản lý chuyên môn trực thuộc 

trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (tên tiếng Anh là Binh Duong Economics 

and Technology University, viết tắt là BETU) được thành lập theo quy định tại Điều 15 

mục I chương II điều lệ trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
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70/2014/QĐ – TTg ngày 10/12/2014 và tại Điều 18, Chương II quy chế tổ chức và Hoạt 

động Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. 

 Khoa hiện nay đang được giao phụ trách 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Ngôn 

ngữ tiếng Hàn. Bằng những nỗ lực trong suốt chặng đường trưởng thành và phát triển của 

BETU, được thiết lập mục tiêu riêng và đặt kì vọng sẽ là một trong những khoa có sự đóng 

góp, hỗ trợ nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng 

được nhu cầu của xã hội. 

 Chương trình đào tạo Cử nhân Tiếng Anh ở bậc Đại học theo chuyên ngành: Ngôn 

ngữ Anh nhằm đào tạo ra các cử nhân Tiếng Anh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ 

cần thiết để ứng dụng trong công tác chuyên môn. Chương trình đào tạo của chúng tôi được 

phát triển theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực ASEAN với mức độ thích ứng cao phù hợp 

với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Chương trình này được xây dựng dựa trên cơ sở 

nghiên cứu tham khảo các chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của một số 

trường như đại học trong nước như Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Ngoại ngữ Hà 

Nội, Đại học Hutech, Đại học Văn Lang, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bà Rịa – Vũng 

Tàu,… 

Trong quá trình xây dựng chương trình, một trong những căn cứ cũng có ý nghĩa rất 

quan trọng, đó là những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ một 

số trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp,…. 

Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học mang ý nghĩa thiết thực 

trong việc nâng cao chất lượng khoa học và thực tiễn của Chương trình đào tạo này. 

Hệ thống đào tạo tín chỉ bao gồm sự đa dạng các kiến thức tương thích với các chương 

trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực, tăng cường sự linh 

động cho người học. Hệ thống tài liệu giảng dạy được cập nhật hằng năm và các phương 

pháp giảng dạy tích cực được áp dụng để thúc đẩy người học phát triển năng lực học tập 

suốt đời.  

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được thiết kế dựa trên hệ thống tín chỉ 

với 134 tín chỉ, bao gồm: Khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành, 

khối kiến thức chung của ngành, kiến thức chuyên sâu của ngành chính, thực tập cuối khóa 

và khóa luận tốt nghiệp; trong đó chương trình được thiết kế bao gồm các học phần bắt 

buộc và học phần tự chọn theo một lộ trình hợp lý và khoa học, cho phép sinh viên có thể 

linh động trong kế hoạch học tập để đạt được bằng cử nhân trong 3,5 năm.  
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Phần 2. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã và đang đào tạo hàng ngàn cử nhân kinh tế gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Tài 

chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Quản trị văn phòng, ngoài ra còn đào tạo các ngành khác như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật điện – điện tử và Dược học. Trường hiện có hơn 1.000 sinh viên đang theo học 08 ngành đào tạo trình độ đại học. Với những thành tích 

đạt được trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của TP. HCM và các tỉnh thành phía Nam, Trường đã 

và đang phát triển nhanh chóng, trở thành nơi đáp ứng nguồn nhân lực cho khu vực miền Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.  

2.1. Đội ngũ giảng viên: 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa hiện nay là những người có trình độ chuyên môn cao, đã trưởng thành qua thực tế với nhiều năm 

kinh nghiệm, có thâm niên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo đồng thời đảm bảo các 

yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Tổng số giảng viên thuộc ngành Ngôn ngữ Anh có chức danh Tiến sĩ và trình độ sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình 

Dương đảm nhận giảng dạy 2 năm học đầu là 23 giảng viên cơ hữu (Chưa tính GV cơ hữu khối đại cương), trong đó có 04 giảng viên có trình 

độ tiến sĩ, 19 giảng viên có trình độ thạc sĩ; giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy 100% các học phần 2 năm đầu của chương trình đào tạo. 

2.1.1 Danh sách giảng viên, nhà khoa học bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương 

trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

TS. Nguyễn Tiến Tùng chuyên ngành Ngôn ngữ Anh là trưởng ngành. 

Bảng 5: Danh sách giảng viên cơ hữu, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo. 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

CMND/SCC 
Quốc tịch 

Trình độ 

đào tạo 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Hình thức 

hợp đồng 
Số Hợp đồng 

Chuyên 

môn được 

đào tạo 

1 Nguyễn Tiến Tùng  27/12/1976 Nam 035076000045 Việt Nam Tiến sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4254/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Ngôn ngữ 

Anh 

2 Phan Mậu Cảnh 23/11/1957 Nam 042057011467 Việt Nam Tiến sĩ  
Phó 

Giáo sư 

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4255/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 
Ngôn ngữ 

3 Trần Bá Linh 18/07/1991 Nam 024518830 Việt Nam Tiến sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4378/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

Giáo dục 

học 

4 
Trần Thị Ngọc 

Diệp 
09/02/1985 Nam 311835624 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

4256/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Khu vực học 

(Giáo dục 

ngôn ngữ) 



 

15 

 

định thời 

hạn 

5 Nguyễn Thanh  20/5/1951 Nam 042057011467 Việt Nam Tiến sĩ  
Phó 

giáo sư  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4257/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 
Triết học 

6 Trần Thị Tuyết Mai 11/10/1977 Nữ 311835624 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

111-GV/HĐLĐ-

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

7 
Ngô Thị Thùy 

Trang 
09/03/1988 Nam 021606273 Việt Nam Tiến sĩ  

Phó 

giáo sư  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4259/2021/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

8 Lê Trần Hữu 21/7/1990 Nữ  072177004562 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

013-CB/HĐLĐ-

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 
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định thời 

hạn 

Anh 

(TESOL) 

9 Đậu Thị Tuyết Mai 23/01/1956 Nữ 264296933 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4265/2021/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

10 Phạm Văn Nghệ 25/11/1981 Nam 241152092 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4262/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

11 
Nguyễn Đăng 

Dũng 
16/6/1953 Nữ  079156000162 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4263/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

12 
Phan Thị Miên 

Thảo 
12/12/1980 Nam 040081000433 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

4264/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 



 

17 

 

định thời 

hạn 

Anh 

(TESOL) 

13 Võ Kim Trân 20/10/1988 Nam 052053002687 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4258/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

14 Nguyễn Yến Xuân 16/2/1988 Nữ 049180000003 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4261/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

15 Hoàng Hồ Trang 09/5/1976 Nữ 095188000087 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4260/2022/HĐLĐ - 

ĐHKTKTBD 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

16 
Mai Thị Thúy 

Phượng 
26/9/1977 Nữ  079176016206 Việt Nam Thạc sĩ   

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

   4371/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 



 

18 

 

định thời 

hạn 

Anh 

(TESOL) 

17 
Vương Phương 

Dung 
07/02/1979 Nữ 079186026731 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4372/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

18 Ngô Đức Thảo 08/01/1971 Nữ 079185036855 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4373/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Thạc sĩ giáo 

dục chuyên 

ngành Lý 

luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh 

(TESOL) 

19 
Trần Thị Quốc 

Thanh 
18/10/1974 Nữ 087174001985 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4374/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Thạc sĩ giáo 

dục chuyên 

ngành Lý 

luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 



 

19 

 

Anh 

(TESOL) 

20 Lê Thị Ngọc Dung 25/8/1986 Nữ  079186026731 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

    

   4375/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

21 
Huỳnh Thị Kim 

Hoàng 
21/1/1985 Nữ 079185036855 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4376/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

22 Nguyễn Văn Nho 18/09/1975 Nam 271131852 Việt Nam Thạc sĩ  

Hợp đồng 

làm việc 

không xác 

định thời 

hạn 

4377/2022/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

 

2.1.2 Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo 

dự kiến mở của cơ sở đào tạo 2 năm đầu (đến học kỳ III năm thứ hai) 

Bảng 6: Danh sách giảng viên, nhà khoa học giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo dự kiến mở trong 2 năm đầu 
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TT Họ và tên 
Học phần/môn học 

giảng dạy 

Thời gian 

giảng dạy 

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành 

phù hợp chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương 

trình/chuyên môn phù chủ 

trì giảng dạy/hướng dẫn 

luận văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

1 
PGS, TS. Nguyễn Thanh 

ThS. Lê Thị An 
Triết học Mác-Lênin 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 3 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

2 
ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 

ThS. Nguyễn Văn Nho 
Nghe 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

3 
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Vương Phương Dung 
Nói 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

4 
ThS. Ngô Thị Thùy Trang 

ThS. Võ Kim Trân 
Đọc 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

5 
ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 
Viết 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 
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6 
ThS. Phan Thị Miên Thảo 

ThS. Nguyễn Đăng Dũng 
Ngữ Âm Học 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

7 
ThS. Lê Minh Hiếu 

ThS. Hồ Nhật Tiến 
Tin học đại cương 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

8 
ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 

ThS. Lê Thị Ngọc Dung 
Nghe 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

9 
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Mai Thị Thúy Phượng 
Nói 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

10 
ThS. Ngô Thị Thùy Trang 

ThS. Phan Thị Miên Thảo 
Đọc 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

11 
ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 

ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 
Viết 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

12 
TS. Phan Quỳnh Anh 

ThS. Huỳnh Thị Tuyết Linh 
Nhật 1 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1  

 

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 
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13 
TS. Nguyễn Mạnh Cường 

ThS. Nguyễn Ngọc Phượng 

Hàn 1 

 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

14 
ThS. Trương Hoàng Trung 

ThS. Võ Ngọc Thiên Phụng 
Trung 1 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

15 
TS. Phan Quỳnh Anh 

ThS. Huỳnh Thị Tuyết Linh 
Nhật 2 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

16 
TS. Nguyễn Mạnh Cường 

ThS. Nguyễn Ngọc Phượng 

Hàn 2 

 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

17 
ThS. Trương Hoàng Trung 

ThS. Võ Ngọc Thiên Phụng 
Trung 2 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

18 
ThS. Phạm Văn Nghệ 

ThS. Nguyễn Đăng Dũng 
Ngữ Pháp ứng dụng 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

19 
ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 

ThS. Trần Thị Quốc Thanh 
Nghe 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 



 

23 

 

20 
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Hoàng Hồ Trang 
Nói 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

21 
ThS. Ngô Thị Thùy Trang 

ThS. Nguyễn Đăng Dũng 
Đọc 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

22 
ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 

ThS. Ngô Thị Thùy Trang 
Viết 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

23 
ThS. Phạm Văn Nghệ 

ThS. Phan Thị Miên Thảo 
Ngữ Pháp ứng dụng 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

24 
TS. Phan Quỳnh Anh 

ThS. Huỳnh Thị Tuyết Linh 
Nhật 3 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

25 
TS. Nguyễn Mạnh Cường 

ThS. Nguyễn Ngọc Phượng 

Hàn 3 

 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

26 
ThS. Trương Hoàng Trung 

ThS. Võ Ngọc Thiên Phụng 
Trung 3 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

  

3 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 



 

24 

 

27 
ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 

ThS. Ngô Đức Thảo 
Nghe 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

2 

 

 

 

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

28 
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Nguyễn Yến Xuân 
Nói 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

29 
ThS. Ngô Thị Thùy Trang 

ThS. Phạm Văn Nghệ 
Đọc 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

30 
ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 

ThS. Võ Kim Trân 
Viết 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 

2 

   

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

31 
ThS. Nguyễn Đăng Quang 

ThS. Nguyễn Võ Minh Duy 
Kỹ năng học đại học 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

32 
TS. Nguyễn Tường Dũng 

ThS. Nguyễn Đăng Quang 
Kỹ năng giao tiếp 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

33 
ThS. Nguyễn Võ Minh Duy 

ThS. Nguyễn Đăng Quang 

Kỹ năng làm việc 

nhóm và thuyết trình 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 
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34 
ThS. Nguyễn Đăng Quang 

ThS. Nguyễn Võ Minh Duy 
Kỹ năng nghề nghiệp 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

35 
ThS. Phan Thị Miên Thảo 

ThS. Mai Thị Thúy Phượng 
Âm vị học 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

36 
ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 

ThS. Phạm Văn Nghệ 
Viết 5 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

37 
TS. Phan Quỳnh Anh 

ThS. Huỳnh Thị Tuyết Linh 
Nhật 4 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

38 
TS. Nguyễn Mạnh Cường 

ThS. Nguyễn Ngọc Phượng 

Hàn 4 

 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

39 
ThS. Trương Hoàng Trung 

ThS. Võ Ngọc Thiên Phụng 
Trung 4 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

40 
ThS. Lê Trần Hữu 

ThS. Lê Văn Nghĩa 
Dẫn luận ngôn ngữ 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 
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41 
ThS. Lê Thị Hiền 

ThS. Lê Trần Hữu 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

42 
PGS. TS. Phan Mậu Cảnh 

ThS. Huỳnh Thị Kim Hoàng 

Ứng dụng công nghệ 

trong học ngôn ngữ 

Học kì 3, năm 

thứ 2 

  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

2.1.3 Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo 

Bảng 7: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo 

Số 

TT 
Họ Tên Ngày sinh Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Năm tốt 

nghiệp 
Ngành/ chuyên ngành Ghi chú 

1 
 Nguyễn Mạnh Cường  05/01/1990 

 Phó trưởng 

khoa Tiến sĩ 2020 Kinh tế Hàn Quốc   

 

2.2 Cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị, công nghệ học liệu 

2.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo 

−  Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị với mục tiêu hướng đến không gian học tập hiện đại. Trụ sở và các cơ sở nói trên đều 

thuộc sở hữu của Nhà trường và đang được khai thác, phục vụ cho đào tạo. BETU hiện có nhiều phòng máy phục vụ dạy học theo 

phương pháp học tập hiện đại và hiện thực hóa nội dung lý thuyết dưới dạng bài tập thực hành, mô phỏng. Ngoài giờ học chính, sinh 

viên có thể đăng ký sử dụng phòng máy ngoài giờ để tự học, học nhóm, thảo luận. Hệ thống wifi phủ sóng toàn Trường. 
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− Nhà trường rất chú trọng việc củng cố và phát triển cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập ngày càng tốt hơn. Các 

trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành hàng năm đều được mua sắm bổ sung.  

2.2.1.1. Phòng thực hành, thí nghiệm 

Bảng 8. Danh sách Phòng thực hành, thí nghiệm đối với ngành đào tạo 

PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM (theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình …) 

TT Tên phòng thực hành/thí nghiệm Diện tích 

(m2) 

Địa chỉ (số phòng 

, nhà/dãy nhà) 

Ghi chú 

1 Trung tâm thực nghiệm sáng tạo 140 Phòng K201   

2 Thực hành máy tính 70 Phòng K102   

3 Thực hành máy tính 70 Phòng K103   

4 Thực hành máy tính 70 Phòng K104   

2.2.1.2. Phòng học lý thuyết 

Bảng 9. Danh sách Phòng học lý thuyết đối với ngành đào tạo 
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BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 

10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình … 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ 

ngồi 

Số 

lượng 

Diện tích Tổng diện 

tích (m2) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 

I Loại phòng trên 200 chỗ           

1 Phòng K411 292 1 294 294   

2 Phòng K412 306 1 301 301   

3 Phòng K413 321 1 308 308   

4 Phòng K414 585 1 594 594   

5 Hội trường Lầu 5 (CS2) 512 1 485 485   

6 Hội trường Lầu 6 (CS2) 486 1 474 474   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.456   

II Loại phòng từ 100-200 chỗ           

1 Phòng K113 140 1 145 145   
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2 Phòng K114 140 1 145 145   

3 Phòng K115 140 1 145 145   

4 Phòng K211 140 1 145 145   

5 Phòng K212 140 1 145 145   

6 Phòng K213 140 1 145 145   

7 Phòng K214 140 1 145 145   

8 Phòng K215 140 1 145 145   

9 Phòng K216 140 1 145 145   

10 Phòng K311 140 1 145 145   

11 Phòng K312 140 1 145 145   

12 Phòng K313 140 1 145 145   

13 Phòng K314 140 1 145 145   

14 Phòng K315 140 1 145 145   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.030   

III Loại phòng từ 50 - 100 chỗ           
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1 K111 72 1 75 75   

2 K112 72 1 75 75   

3 K116 72 1 75 75   

4 K117 72 1 75 75   

5 K118 72 1 75 75   

6 K119 72 1 75 75   

TỔNG DIỆN TÍCH  450   

IV Loại phòng dưới 50 chỗ           

1 K121 48 1 70 70   

2 K122 48 1 70 70   

3 K123 48 1 70 70   

4 K124 48 1 70 70   

TỔNG DIỆN TÍCH  280   

V Sân bóng đá   1 1600 1.600   

VI Kí túc xá   1 760 760   
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VII Nhà thi đấu đa năng 309 1 1160 1.160   

 TỔNG DIỆN TÍCH (I +II +III +IV+ V+VI) 8.736   

2.2.1.3. Phòng làm việc 

Bảng 10. Bảng thống kê phòng làm việc theo quy định của thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích công trình … 
 

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ (số phòng , 

nhà/dãy nhà) 
Số phòng 

Diện tích 

(m2) 
Số người Ghi chú 

I Ban Giám hiệu 

Dãy nhà K  

tầng trệt 

        

1 Hiệu trưởng 1 72 1   

2 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

3 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

4 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

II Khu khối Khoa   
294,5 

    

1 Khoa Quản trị 1 4   

III Phòng Hội thảo 1 157,5     

IV Phòng họp KB 1 74,5     

V 
TT Đảng &Đoàn thể, TT TV TS 

HN&TT,  TT TN-NN Phương Thuỷ 
Dãy nhà K  

tầng trệt 

1 46,8 6 
  

VI Thư viện 1 1407 1   
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VII Phòng nghỉ giảng viên   14 350     

2.2.1.4. Phòng máy tính 

Bảng 11. Danh sách Phòng máy tính đối với ngành đào tạo 

TT Đơn vị Tổng số  

Số máy mới 

(Từ 5 năm 

trở lại) 

số máy cũ 

(từ  trên 5 

năm trở lên) 

Ghi chú 

1 Phòng Hiệu trưởng 2 2 0   

2 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

3 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

4 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

5 Trung tâm TVTS HN&TT 4 3 1   

6 Trung tâm TN-NN Phương Thuỷ 1 1 0   

7 Thư viện 11 11 0   

8 Khoa Quản trị 2 2 0   

9 K101 20 20 0   

10 K102 50 50 0   

11 K103 61 61 0   

12 K104 51 51 0   

13 B11 58 58 0   



 

33 

 

14 B12 60 60 0   

2.2.1.5. Máy chiếu, tivi 

Bảng 12. Danh sách Máy chiếu, Tivi đối với ngành đào tạo 

TT PHÒNG/GIẢNG ĐƯỜNG Tổng số  
Số máy mới (Từ 

5 năm trở lại) 

số máy cũ 

(từ  trên 5 

năm trở lên) 

Ghi chú 

1 Phòng K102 1 1 0 Ti vi 

2 Phòng K103 1 1 0 Ti vi 

3 Phòng K104 1 1 0 Ti vi 

4 Phòng K111 1 0 1 Ti vi 

5 Phòng K112 1 0 1 Ti vi 

6 Phòng K113 2 0 2 Ti vi 

7 Phòng K114 2 0 0 Ti vi 

8 Phòng K115 1 1 0 máy chiếu 

9 Phòng K116 1 0 1 Ti vi 

10 Phòng K118 1 0 1 Ti vi 
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11 Phòng K119 1 0 1 Ti vi 

12 Phòng K122 1 0 1 Ti vi 

13 Phòng K124 1 0 1 máy chiếu 

14 Phòng K211 2 1 1 Ti vi 

15 Phòng K212 2 0 2 Ti vi 

16 Phòng K213 2 0 2 Ti vi 

17 Phòng K214 2 0 2 Ti vi 

18 Phòng K215 2 0 2 Ti vi 

19 Phòng K216 2 0 2 Ti vi 

20 Phòng K308 2 0 2 Ti vi 

21 Phòng K311 2 1 1 Ti vi 

22 Phòng K312 2 0 2 Ti vi 

23 Phòng K313 2 0 2 Ti vi 

24 Phòng K314 2 1 1 Ti vi 

25 Phòng K315 2 0 2 Ti vi 
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26 Phòng K411 1 1 0 máy chiếu 

27 Phòng K412 1 1 0 máy chiếu 

28 Phòng K413 1 1 0 máy chiếu 

 

STT Hạng mục Số lượng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên cơ hữu  36 2,977 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ  06 2,456 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ  04 2,030 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ  06 450 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ  04 280 

1.5 Số phòng học đa phương tiện  03 210 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian  09  455,3 

2 Thư viện, trung tâm học liệu  1 1407 

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập  05 2970 

 

2.2.2 Thư viện 
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− Thư viện được bố trí trong khuôn viên 2.710 m2 được trang bị máy tính phục vụ tra cứu; phần mềm quản lý thư viện. Giáo trình, 

sách, tài liệu tham khảo, được cung cấp phục vụ cho người đọc thông qua 2 hình thức: Tài liệu điện tử và tài liệu in giấy. Thư viện 

đáp ứng đủ các tài liệu nghiên cứu, học tập cho các chuyên ngành đào tạo của Trường, bao gồm cả các tài liệu nghiên cứu phục vụ 

chương trình đào tạo đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang mở. Tài liệu học tập, bao gồm cả giáo trình chính 

thức cũng như các tài liệu tham khảo, do giảng viên của Trường biên soạn và các tài liệu sử dụng chung với các trường đại học 

khác, đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà Trường thẩm định, lựa chọn. 

− Thư viện điện tử: http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080 

− Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước 

− Số lượng sách, giáo trình: 135;  

Bảng 13. Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo ngành Ngôn ngữ Anh  

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

 1 

 

 

2 

 

- Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin (dành cho bậc đại học 

hệ không chuyên lý luận chính 

trị) 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2021 

 

 

 2 

 

 

 

2 

Triết học Mac - 

Lênin 

Philosophy of 

Marxism and 

Leninism 

http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080/jspui/


 

37 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

3 

 

 
 

- Giáo trình Những Nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

- Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm 

tra môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 

 

 

- TS. Phạm Văn Sinh 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2018 

 

- TS. Phạm Văn Sinh 

 

 

1 

 4 

 

 

 

5 

- Giáo trình Pháp luật đại 

cương 

 

- Giáo trình Đại cương về nhà 

nước và pháp luật 

- TS. Lê Minh Toàn 

 

- GSTSKH Đào Trí Úc và 

GSTS Hoàng Thị Kim Quế 

- NXB Chính tri quốc gia- Sự 

thật năm 2019 

- NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 

H.2017 

 2 

 

1 

 
 

Pháp luật Đại 

cương 

General Law 

 6 

 

 

 

7 

- Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin (dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị) 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2021 

 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2018 

 2 

 

 

 

1 

Kinh tế chính trị 

Mac – Leenin. 

Political Economy 

of Marxism and 

Leninism 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

 

8 

- Giáo trình Những Nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

- Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm 

tra môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 

 

- TS. Phạm Văn Sinh 

 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2018 

 

 

1 

 9 

 

 

10 

 

11 

 

 
 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Dùng cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính 

trị) 

- Hồ Chí Minh - tiểu sử 

-130 câu nói của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

- GS.TS. Mạch Quang Thắng 

 

 

- Song Thành 

 

- Đại tướng GS.TS.Tô Lâm 

- NXB chính trị quốc gia sự thật 

(2021) 

 

- NXB lý luận chính trị (2006) 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật 

(2020) 

 2 

 

1 

 

1 
 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Ho Chi Minh’s  

Ideology 

 12 

 

- Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam (Dùng cho bậc đại học 

GS.TS.Nguyễn Trọng Phúc 

(Chủ tịch hội đồng biên soạn) 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật 

(2021) 

 2 

 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt nam 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 
 

hệ không chuyên lý luận chính 

trị 

- Các Đại hội và các Hội nghị 

Trung ương Đảng (1930-

2018) 

- Hướng Dẫn Ôn Thi Hiệu 

Quả Môn Lịch Sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam (Dùng cho sinh 

viên Đại học không chuyên lí 

luận chính trị) 

- PGS.Lê Mậu Hãn, TS.Võ 

Văn Bé 

 

- Nguyễn Ngọc Hà 

 

 

- NXB Chính trị quốc gia, 2019 

 

- NXB Đại học Sư phạm, 2021 
 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 
 

History of the 

Vietnamese 

Communist Party 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 
 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Dùng cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính 

trị) 

- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học (Dành cho bậc Đại 

học hệ chuyên Lý luận chính 

trị) 

- GS.TS.Hoàng Chí Bảo 

 

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 
 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2021 

 

- NXB Chính trị quốc gia sự thật, 

2021 

 

www.dangcongsan.vn; 

www.tapchicongsan.org.vn;  

www.chinhphu.vn 

 2 

 

 

 

1 

 

 

 
 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Scientific 

Socialism 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam.  Trần Ngọc Thêm. Hà Nội: Giáo dục, 1999 
1 

 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Fundamentals of 

Vietnamese 

Culture 

http://www.dangcongsan.vn/
http://www.tapchicongsan.org.vn/
http://www.chinhphu.vn/
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

18 

 

 

Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp Nxb GD, Hà Nội. 2015 1 

Dẫn luận ngôn ngữ 

Introduction to 

Language 

19 

 

 

Research Methods-The Basics Nicollas Walliman Routledge, 2017 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học. 

Research 

methodology 

20 

 

 

New technologies and 

language learning 
Li, L UK: Macmillan Education,2017 1 

IT Applications in 

Language Learning 

21 

 

 

 

22 

23 

-Mindset for IELTS 

Level 1 

 

 

-Expanding Tactics for 

Listening 

Crosthwaite,P., Hutchison,S., 

Wijayatilake, C., & Souza, N. 

- Richards, J. C 

 

 

- Short, J 

-Cambridge University Press, 

2018 

 

- Oxford University Press,2016 

-HarperCollins UK,2018 

1 

 

 

1 

 

 

Nghe 1 

Listening 1 



 

42 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

 

 

 

 

-Get Ready for IELTS 

Listening Pre-Intermediate A2 

1 

 

24 

25 

26 

 

 

+  English for Life – Level: 

B1 + Intermediate,  

+ Tactics for Listening, 

Expanding,  

+Flint, C. & Flockhart, J 

 

+Richards, J. C 

 

 

+Harper Colins Publisher., 2013 

+Oxford University Press, Third 

Edition, 2016 

1 

 

 

1 

 

 

Nghe 2 

Listening 2 

27 

 

 

 

28 

-Pathways 2, Listening, 

Speaking and Critical Thinkin 

- Listening and Notetaking 

Skills – 4th Edition – Level 1 

- Chase,  B. T. & Johannsen, 

K. L 

 

- Dunkel, P. A. & Lim, P. L. 

- Heinle Cengage Learning, 2012 

- Heinle Cengage Learning, 2014 

1 

 

 

1 

 

Nghe 3 

Listening 3 

29 

 

 

- Lecture Ready 3 (2nd 

Edition) 

- Franzier, L 

 

 

-Oxford University Press,2013 

- Heinle Cengage Learning, 2013 

1 

 

 

Nghe 4 

Listening 4 



 

43 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

30 - Pathways 4: Listening, 

Speaking, and Critical 

Thinking 

- Maclntyre 1 

 

 

31 

 

 

32 

 

- Skillful Listening & 

Speaking 2 

- Collins English for Life: 

Skills - Speaking : B1+ 

- Bohnlke, D. & Lockwood, R. 

B 

 

- Pelteret, C 

-Macmillian, 2013 

- Nhà xuất bản Tổng Hợp, 

TPHCM, 2012 

1 

 

1 

 

 

Nói 1 

Speaking 1 

33 

 

34 

- Communication Strategies 3 

- English File Intermediate 

Student’s Book. (3rd,ed. 

- Liu, J., Davis, T., & Rizzo, S 

- Koenig, C. L, . & Oxenden, C 

- Cengage Learning, 2008 

- Oxford University Press, 2017 

1 

 

1 

 

Nói 2 

Speaking 2 

35 

 

36 

 

 

-Lecture Ready 1: Strategies 

for Academic Listening and 

Speaking. 2nd Ed 

- Lecture Ready 2: Strategies 

for Academic Listening 

- Sarosy, P. & Sherak, K 

 

 

 

-Sarosy, P. & Sherak, K 

- Oxford: OUP,2013 

 

 

 

- Oxford: OUP,2013 

1 

 

1 

 

1 

Nói 3 

Speaking 3 



 

44 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

37 

 

 and Speaking. 2nd Ed 

- Presentations in English: 

Find your voice as a presenter 

 

-Williams, E.J 

 

MacMillan,2008 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

- English for Presentations 

- Speaking of Speech – New 

Edition: Basic  

Presentation Skills for 

Beginners 

- Lecture Ready 1: Strategies 

for Academic Listening and  

Speaking. 2nd Ed 

- English for Meetings 

- Presentations in English: 

Find your voice as a presenter 

- Grussendorf , M 

 

- Harrington , D. & LeBeau, C 

 

- Sarosy, P. & Sherak, K 

 

 

 

-Thomson, K 

- Williams, E.J 

- Oxford: OUP, 2007 

MacMillan,2009 

 

 

 

- Oxford: OUP, 2013 

 

 

- Oxford: OUP,2007 

MacMillan,2008 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Nói 4 

Speaking 4 

43 

44 

 

- Reading Explorer: Student’s 

Book 1 (2nd   ed.) 

- Douglas, N. & Bohlke, D 

 

 

- Boston, MA: National 

Geographic Learning,2015 

1 

 

1 

Đọc 1 

Reading 1 



 

45 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

- Inside Reading: Student’s 

Book 1 (2nd ed.) 

- Burgmeier, A - Oxford, UK: Oxford University 

Press,2012 

45 

46 

 

 

 

- Skillful Reading and 

Writing, Student’s book 3. 

- Skillful Reading and 

Writing, Student’s book 1 

Bixby,J.,&Scanlon,J 

 

- Bohkle,D 

 

 

- London: Macmillan, 2015 

London:Macmillan,2015 

1 

 

1 

Đọc 2 

Reading 2 

47 

 

 

48 

 

- Pathways 2: Reading, 

Writing, and Critical Thinking 

- Skills for Success: Reading 

and Writing 4 

Blass,L.,Vargo,M.,Folse,K.S 

 

Daise,D.,Norloff,C.,&Carne,P 

- NY: Cengage Learning,2013 

 

- NY: Oxford,2011 

1 

 

1 

Đọc 3 

Reading 3 

49 

50 

 

- Active Skills for Reading 4. 

3rd Ed 

- Pathways3: Reading,Writing, 

and Critical Thinking 

-Anderson, N.J 

 

 

- Vargo, M 

- Heinle Cengage Learning,2013 

- NY: Cengage Learning,2014 

1 

1 

Đọc 4 

Reading 4 



 

46 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

51 

 

52 

 

53 

 

 

 

- Fundamentals of Academic 

Writing 1 

- Great Writing 1: Great 

Sentences for Great 

Paragraphs, (3rd, ed. 

- Effective Academic Writing 

Intro, (2nd, ed.) 

- Butler, L 

 

- Folse, K.S., Muchmore-

Vokoun, A., & Solomon, E. V 

- Savage, A 

- NY: Pearson Education,2007 

- Cengage Learning,2014 

 

- NY: Oxford,2012 

1 

 

1 

 

1 

Viết 1 

Writing 1 

54 
Effective Academic Writing: 

Level 1 
Savage, A.,&Shafiei,M NY: Oxford,2012 1 

Viết 2 

Writing 2 

55 

 

 

Great Paragraphs 2 
Folse,K.S.,Muchmore-

Vokoun,A.,&Solomon,E.V 
MA:Cengage Learning,2010 1 

Viết 3 

Writing 3 

56 

 

 

- Great Writing 4: Great 

essays (5th ed.) 

- Folse, K.S, Muchmore-

Vokoun, A., Solomon, E.V 

- Oxford University Press, 2019 

 
1 

Viết 4 

Writing 4 



 

47 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

57 

 

 

- Longman Academic Writing 

Series 4: Paragraphs to Essay 

(3rd ed.) 

- Oshima, A. & Ann, H 
- Boston: Heinle, Cengage 

Learning,2007 
1 

Viết 5 

Writing 5 

58 

 

 

English Grammar in Use(5th 

ed.).. 

 

Murphy, R. 
NY: Cambridge University Press, 

2019 
1 

Ngữ pháp ứng 

dụng 1 

Grammar in use 1 

59 
English Grammar in Use (5th 

ed.). 
Murphy, R. 

NY: Cambridge University 

Press. 

2019 

1 

Ngữ pháp ứng 

dụng 2 

Grammar in use 2 

60 Market Leader   David Cotton Pearson Education Limited. 2012 1 

Mục tiêu thương 

mại 

Business Targets 

61 

 

 

62 

+Mastering the American 

accent.  

 

+Mojsin, L 

 

 

+Orion, G. F 

+N.Y.: Barrons Educational 

Series, Inc. 2016 

+Boston, MA: Heinle Cengage 

Learning, 2012 

1 

 

1 

Ngữ âm học 

Phonotic  



 

48 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

+Pronouncing American 

English: Sounds, stress, and 

intonation.  

63 
+ English Phonetics and 

Phonology.  
+Roach, P 

4th Edition. Cambridge 

University Press, 2009 
1 

Âm vi học 

Phonology  

64 

65 

+Ngữ nghĩa học tiếng Anh. 

 + Semantics  

+ThanhTô Minh 

+Hurford, James 

+NXB: Đại học Quốc Gia (Book 

1).2020 

+ACoursebook. Cambridge: 

CUP(Book 2).2007 

1 

1 

Ngữ nghĩa học 

Semantic  

65 

 

66 

67 

68 

69 

+An Introduction to English 

Morphology: Words and their 

Structure(2nd edition) 

+ Hình thái học Tiếng Anh.  

+ English Syntax.  

+The Study of Language. (7th, 

edition) 

+Andrew Carstairs-McCarthy 

+ Thanh To 

+Thanh To 

+George Yule 

+Im Miller, J 

+Edinburgh University Press 

Ltd., 2018 

+Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh., 2019 

+ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh, 2019 

+Cambridge University Press, 

2020 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Hình thái học & 

Cú pháp học 

Morphology and 

Syntax   



 

49 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

+An Introduction to English 

Syntax.(third edition) 

+ Edinburgh University Press, 

2011) 

70 
 Britain for Learners of 

English.  
O’Driscoll, J 

Oxford; Oxford University Press, 

2009 
1 

Văn học và xã hội 

Anh 

British Culture and 

Society 

71 

 

American Ways: An 

Introduction to American 

Culture (4th Edition). 

M.K. Datesman, J. Crandall, 

&E.N.Kearny 
Pearson Education Inc.2014 1 

Văn học và xã hội 

Mỹ 

American Culture 

and Society 

72 

 

 

73 

 

- Thực hành phiên dịch Anh – 

Việt Việt –Anh 

- Cẩm nang luyện dịch Việt – 

Anh – The Windy 

- Nguyên Thành Yến. 

- Nguyễn Thu Hiền 

- NXB TP HCM, 2007. 

- ĐHQG Hà Nội, 2011 

1 

 

1 

 

Kỹ thuật phiên 

dịch 

Techniques in 

Interpretation 

74 

 

- Giáo Khoa Căn Bản Môn 

Dịch Anh – Việt & Việt – Anh 
 - Trương Quang Phú VNU_HCMC Publisher, 2001 

1 

 

 Biên dịch 1, 2 

Translation 1, 2 



 

50 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

75 

 

 

Introducing Translation 

Studies. (4th ed) 
Munday, J. 

Routledge London & New York 

2016 
1 

Lý thuyết dịch 

Theories of 

Translation 

76 

 

British and American 

Literature 
Phan Thế Hưng 

Đại Học Quốc Gia 

TP.HCM,2018 
1 

Văn học Anh 

British Literature 

77 
British and American 

Literature 
Phan Thế Hưng 

Đại Học Quốc Gia 

TP.HCM,2018 
1 

Văn học Mỹ 

American 

Literature 

78 
English as a Global Language. 

(3rd edition) 
David Crystal 

Cambridge: Cambridge 

University Press. 2014 
1 

Đa dạng Tiếng 

Anh 

World English 

79 Giáo dục học Đại cương Trần Thị Hương 
NXB ĐHSP TPHCM 

2017 
1 

Giáo dục học đại 

cương 

80 
The act of teaching. 6th ed 

(revised).  

Kim Metcalf, Deborah Bainer 

Jenkins, Donald Cruickshank 
McGraw Hill, Inc. . (2016). 1 

Các hoạt động 

giảng dạy 

The acts of 

teaching 



 

51 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

81 

 

 

Language Assessment: 

Principles and Classroom 

Practices, 3rd ed Longman 

H. Douglas Brown Longman.,2018 1 

Kiểm tra & đánh 

giá 

Language Testing 

and Evaluation 

82 

 

 

Powerful Lesson Planning: 

Every Teacher’s Guide to 

Effective Instruction. 

Skowron, J. 
Skyhorse Publishi, N.Y. 

2015 
1 

Soạn giáo án 

Lesson plan 

83 
Những vấn đề cơ bản của 

Khoa học Quản lí Giáo dục 
Trần Kiểm  

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

2012 

 

1 

Quản lý nhà nước 

về giáo dục  

State Management 

of Education 

84 
Techniques & Principles in 

Language Teaching 

Diane Larsen-Freeman, Marti 

Anderson 
Oxford University Press,2011 1 

Phương pháp giảng 

dạy 1 

Language teaching 

methodology 1 

85 How to Teach English 
 

Jeremy Harmer 
Pearson Education Limited, 2011 1 

Phương pháp giảng 

dạy 2 



 

52 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Language teaching 

methodology 2 

86 
Những vấn đề cơ bản của 

Khoa học Quản lí Giáo dục 
-Trần Kiểm 

NXB Đại học Sư phạm, Hà 

Nội,2012 
1 

Quản lý nhà nước 

về Giáo dục 

State Management 

of Education 

87 
Teaching English to Young 

Learners 
David Nunan Anaheim University Press,2011 1 

Dạy tiếng Anh cho 

trẻ em 

Teaching English 

to young learner 

88 
Luyện Dịch Việt – Anh, Anh 

– Việt 
Phạm Đình Phương 

Nhà Xuất Bản Thổng Hợp 

TPHCM,2009 
1 

Biên dịch thương 

mại 

Business 

Translation 

89 English for Business Studies  Ian M 
Cambridge University Press, 

2002 
1 

Đọc hiểu về 

thương mại 



 

53 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Reading in General 

Business 

90 

 

91 

 

92 

-Professional English in use: 

marketing 

-English for marketing & 

advertising 

-Marketing and Management  

- Farral, C., & Lindsley, M.  

 

- Gore, S. 

 

 

Kotler Philip 

-Cambridge University Press, 

2009 

-Oxford University Press,2007 

-Pearson Education Limited, 

2015 

1 

 

1 

1 

Tiếng Anh tiếp thị 

English for 

Marketing  

93 English for the office    NXB  Macmillan, London,2009 1 

Tiếng Anh văn 

phòng 

English for Office  

94 
English for Contracts and 

Business Law 
Pham, V. N Sweet & Maxwell,2009 1 

Tiếng Anh về hợp 

đồng và luật 

thương mại 

English for Contact 

and Business Law 



 

54 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

95 English for Import and Export Tuấn Anh, Minh Thắng NXB Hồng Đức, 2013 1 

Tiếng Anh xuất 

nhập khẩu 

English for Import 

and Export 

96 

97 

- Email English (3rd edition) 

- Tiếng Anh dùng trong email 

 

- Paul Emerson 

-Ths Hoàng Nguyên 

 

-Macmillan  ,2013 

 - ĐHSP TP Hồ Chí Minh,2013 

 

1 

1 

Thư tín thương mại 

Business 

Corresopndence 

98 

 

99 

 

- Thực hành phiên dịch Anh- 

Việt, Việt- Anh 

- Business Vocabulary in Use 

(3rd edition) 

- Nguyễn Thành Yến 

 

- Bill Mascull 

- NXB Tổng Hợp thành phố Hồ 

Chí Minh,2017 

-Cambridge University 

Press,2018 

1 

 

1 

Phiên dịch thương 

mại 

Business 

Interpretation  

100 

 

How to teach English with 

Technology 
Dudeney, G. & Hockly, N Pearson Education,2008 1 

Kỹ thuật trong 

giảng dạy ngoại 

ngữ 

Technology in 

language  teaching  



 

55 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

101 
Market leader – Working 

across cultures. 1st Edition 
-Pilbeam, A Pearson Education ESL,2010 1 

Văn hóa thương 

mại 

Business culture 

102 

103 

 

 

104 

 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK 1 - 北京语言大学出版

社 (2014)). 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK1练习册 - 北京语言大学

出版社  

+Khương Lệ Bình 

+ Khương Lệ Bình 

+ Giáo trình chuẩn HSK 1-Nhà 

xuất bản đại học ngôn ngữ Bắc 

Kinh.2014 

+Giáo trình chuẩn HSK 1 sách 

bài tập-Nhà xuất bản đại học 

ngôn ngữ Bắc Kinh).2014 

1 

 

1 

1 

Tiếng Trung 1 

Chinese 1 

105 

 

106 

 

 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK1 - 北京语言大学出版社 

+Khương Lệ Bình  

+Khương Lệ Bình 

 

+Giáo trình chuẩn HSK1-Nhà 

xuất bản đại học ngôn ngữ Bắc 

Kinh.2014 

1 

 

1 

 

1 

Tiếng Trung 2 

Chinese 2 



 

56 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

107 

 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK1练习册 - 北京语言大学

出版社 

+Giáo trình chuẩn HSK1 sách bài 

tập-Nhà xuất bản đại học ngôn 

ngữ Bắc Kinh.2014. 

108 

 

 

 

109 

 

 

 

=姜丽平(2014) 标准教程

HSK 2 - 北京语言大学出版

社 

=姜丽平(2014) 标准教程

HSK 2练习册 - 北京语言大

学出版  

+ Khương Lệ Bình 

 

 

 

 

 

+ Khương Lệ Bình 

 

+ Giáo trình chuẩn HSK 2 - Nhà 

xuất bản đại học ngôn ngữ Bắc 

Kinh.2014 

 

+ Giáo trình chuẩn HSK 2 sách 

bài tập - Nhà xuất bản đại học 

ngôn ngữ Bắc Kinh.2014 

1 

 

 

1 

Tiếng Trung 3 

Chinese 3 



 

57 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

110 

 

 

 

111 

 

 

+姜丽萍，《HSK标准教程2

》（2017），北京语言大学

出版社。. 

 

+姜丽萍，《HSK标准教程2

》（2017），北京语言大学

出版社 

+ Khương Lệ Bình 

 

 

+ Khương Lệ Bình, 

+Giáo trình chuẩn HSK cấp 2 

(sách bài học)”(2017); Nhà xuất 

bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh 

+Giáo trình chuẩn HSK cấp 2 

(sách bài tập)” (2017); Nhà xuất 

bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Trung 4 

Chinese 4 

112 
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+姜丽平(2014) 标准教程

HSK2 - 北京语言大学出版社 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK 2练习册 - 北京语言大

学出版社  

+Khương Lệ Bình 

 

 

+Khương Lệ Bình 

 

 

 

+ Giáo trình chuẩn HSK 2 - Nhà 

xuất bản đại học ngôn ngữ Bắc 

Kinh). 2014 

+Giáo trình chuẩn HSK 2 sách 

bài tập - Nhà xuất bản đại học 

ngôn ngữ Bắc Kinh.2014 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Tiếng Trung 5 

Chinese 5 



 

58 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

 

114 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK3 - 北京语言大学出版社 

+姜丽平(2014) 标准教程

HSK3练习册 - 北京语言大学

出版社 

 

+ Khương Lệ Bình 

 

 

 

 

 

+Khương Lệ Bình 

+Giáo trình chuẩn HSK 3 +Nhà 

xuất bản đại học ngôn ngữ Bắc 

Kinh.2014 

 

 

 

 

+(Giáo trình chuẩn HSK 3 sách 

bài tập - Nhà xuất bản đại học 

ngôn ngữ Bắc Kinh.2014 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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117 

+*初級１本冊 

 

 

 

+ 聴解タスク 

+ Minna no nihongo1 

 

+Minna no nihongo1   kanji 1    

+NXB TRẺ-2016 

+２５ NXBスリーエーネッ

トワーク 

+NXBスリーエーネットワー

ク 

1 

 

 

1 

Tiếng Nhật 1 

Japanese 1 

118 

 

-  

+*初級１本冊 

+Minna no nihongo1 

 
+NXB TRẺ - 2016 

1 

 

Tiếng Nhật 2 

Japanese 2 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

119 

 

 

+*聴解タスク２５   

+Minna no nihongo1Kanji 1    +NXBスリーエーネットワー

ク 

+NXBスリーエーネットワー

ク 

1 

120 

121 

 

 

+ *初級１本冊 

+ *聴解タスク 

  

+Minna no nihongo1 

+Minna no nihongo1Kanji 1    

+NXB TRẺ-2016 

+NXBスリーエーネットワー

ク 

+ NXBスリーエーネットワー

ク 

1 

 

1 

Tiếng Nhật 3 

Japanese 3 

122 

 

123 

 

+*初級１本冊 

 

+*聴解タスク 

 

 

+Minna no nihongo1 

 

+Minna no nihongo1Kanji 1    

NXB TRẺ - 2016 

NXBスリーエーネットワーク 

NXBスリーエーネットワーク 

1 

 

 

1 

Tiếng Nhật 4 

Japanese 4 

124 

 

 

+*初級１本冊 

 

 

 

+Minna no nihongo1 

 

NXB TRẺ - 2016 

NXBスリーエーネットワーク 

NXBスリーエーネットワーク 

1 

 

1 

Tiếng Nhật 5 

Japanese 5 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

125 

 

+*聴解タスク 

 

+Minna no nihongo1Kanji 1    

126 

 

127 

- Tiếng Hàn Sejong 1 

 

- Tiếng Hàn Sejong – Thực 

hành 1 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

 

1 

 

1 

 

Tiếng Hàn 1 

Korean 1 

128 

 

 

129 

- Tiếng Hàn Sejong 2 

 

- Tiếng Hàn Sejong – Thực 

hành 2 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

 

1 

 

1 

 

Tiếng Hàn 2 

Korean 2 

130 

 

131 

 

- Tiếng Hàn Sejong 3 

 

- Tiếng Hàn Sejong – Thực 

hành 3 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

 

1 

 

1 

 

Tiếng Hàn 3 

Korean 3 



 

61 

 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản, 

Nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

132 

 

133 

 

- Tiếng Hàn Sejong 4 

 

- Tiếng Hàn Sejong – Thực 

hành 4 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

 

1 

 

1 

 

Tiếng Hàn 4 

Korean 4 

134 

 

135 

- Tiếng Hàn Sejong 5 

 

- Tiếng Hàn Sejong – Thực 

hành 5 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn 

Quốc (2019) 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

- NXB. Viện Ngôn ngữ quốc gia 

Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. 

 

1 

 

1 

 

Tiếng Hàn 5 

Korean 5 
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2.2.4 Công nghệ học liệu 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương định hướng phát huy hình thức giảng dạy 

trực tuyến kết hợp với giảng dạy tập trung. Giảng viên và sinh viên có thể truy cập vào 

website Trường theo link 

http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562 để được hướng dẫn 

tham gia lớp học trực tuyến, cũng như có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy, xem và tải 

học liệu online, xem thông tin giảng viên đăng tải, … thông qua ứng dụng Google 

Classroom và Google Meet. 

http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562
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2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.3.1 Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo 

thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, 

ngày thành lập 

HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày nghiệm thu 

đề tài (theo biên 

bản nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

ngày 

Ghi chú 

 1   

Cấp Tỉnh 

Nghiên cứu dân 

ca Ví Giặm Nghệ 

Tĩnh và ứng dụng 

kết quả nghiên 

cứu đưa dân ca 

Nghệ Tĩnh vào 

trường học 

Phan Mậu 

Cảnh 
 2020 

    

 

2.3.2 Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, 

trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 
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STT Công trình khoa học Ghi chú 

 1 Phan Mậu Cảnh (2008), Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt, NXB Đại học quốc gia.   

 2 Phan Mậu Cảnh (2009), Tiếng Việt thực hành, NXB Nghệ An.   

 3 Phan Mậu Cảnh (2009), Ngữ nghĩa học, NXB Giáo dục.   

 4 Phan Mậu Cảnh (2011), Đề thi và đáp án Ngữ văn (bộ sách 10 quyển, từ lớp 3 đến lớp 12), NXB Giáo dục.   

 5 

Phan Mậu Cảnh (2016), ‘Đưa dân ca Ví Giặm vào dạy học trong nhà trường – Từ lý luận đến thực tiễn’, Tạp chí 

Thế giới Di sản.   

 6 

 Hoàng Hồ Trang (2018), An investigation into EFL students’ perception of using authentic materials for improving 

communicative competence, Kỷ yếu Hội thảo Năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của sinh viên và giáo viên trường 

Đại học Thủ Dầu Một, Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Thủ Dầu Một.   

 7 

 Hoàng Hồ Trang (2018), Nâng cao hiệu quả của thực tập sư phạm thông qua phối hợp giữa các trường đào tạo sư 

phạm và các trường phổ thông, Kỷ yếu hội thảo Giải pháp nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên 

Khoa Sư phạm – Khoa Sư phạm – Đại học Thủ Dầu Một 
 

  

 8 

 Hoàng Hồ Trang (2019), An investigation into English-majored students’ perception of using social networking 

sites for improving students’ study skills, Kỷ yếu Hội thảo Dạy và học ngoại ngữ trong thời kỳ Cách mạng công 

nghiệp 4.0, Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Thủ Dầu Một.   

 9 

 Hoàng Hồ Trang (2019), Students’ perception of using business games for improving business communication 

skills, Kỷ yếu hội thảo Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Thủ Dầu 

Một. 
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STT Công trình khoa học Ghi chú 

 10 

 Hoàng Hồ Trang (2019), Business English majored students’ learning stratergies for business English terminology 

retention, Kỷ yếu hội thảo Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Thủ 

Dầu Một.   

11 

Hoàng Hồ Trang (2020), Business English majored students’ perception of using video clips for improving speaking 

skills, Kỷ yếu ngày hội khoa học Giảng viên trẻ Đại học Thủ Dầu Một.  

12 

Hoàng Hồ Trang (2020), Identifying advantages and disadvantages of using e-learning in universities in Vietnam, Kỷ 

yếu khoa học chương trình Ngôn ngữ Anh, Đại học Thủ Dầu Một.  

13 

Le, T. T. (2014). Improve the legislation for non-public higher education in Vietnam. Journal of Education 

Management, 63, 6-9. 

Le, T. T. (2014). Non-public higher education – current situation and Solutions. Journal of Educational Sciences, 

108, 35-37 & 57.  

14 

Le, T. T. (Under review). Misalignments in Assessment of Business Graduates’ English Proficiency Between Private 

University and Foreign Companies in Vietnam  

15 

Le, T. T. (in preparation). Business Students’ Perspectives on ESP Courses at Private Higher Education 

Institutions: A Case Study in Vietnam.  

16 

Le, T. T. (2019). Business undergraduates’ perceptions of business English education at private universities in 

Vietnam. Asian EFL Journal Conference in Bali, Indonesia.  

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:  

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
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- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.  

- Tác giả (Năm xuất bản), tên tài liệu, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.  

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’, [trong] tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang. 
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2.4. Hợp tác quốc tế 

Trường đã tích cực, chủ động tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế, triển khai các hoạt 

động hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trong 

nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ 

của nhà trường. Nhà trường ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt, và 

các giảng viên tốt nghiệp từ nước ngoài để góp phần mở rộng các mối quan hệ hợp tác 

quốc tế. Các cán bộ, giảng viên của nhà trường được tạo điều kiện  đi tham quan, học tập 

kinh nghiệm, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên kết quốc tế với các cơ sở nước 

ngoài trong và ngoài nước. 

Một số hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật trong nhà trường  

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kaplan (Hoa kỳ) và Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Saxion (Hà Lan) và Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;  

− Ký kết văn bản thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong công 

nghệ Robot với Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn Quốc); 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn Quốc) 

triển khai chuyển giao một số kỹ thuật ứng dụng công nghệ Robot cho sinh viên ngành 

công nghệ thông tin của Trường; 

− Ký kết văn bản ghi nhớ với trường Đại học Hung Kuang (Đài Loan) về triển khai 

chương trình du học trại hè của sinh viên Nhà trường tại trường Đại học Hung Kuang; 

− Hợp tác với trường SLSU (Philipine) trong lĩnh vực tư vấn du học sau đại học trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ; 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành hoạt động trao đổi về phương pháp giảng 

dạy, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học với Học viện Kỹ thuật Vô Tích (Trung 

Quốc); 

− Trường đã mời các chuyên gia về giáo dục đào tạo đại học của Canada làm việc trực 

tiếp với đội ngũ giảng viên của Trường về nội dung tập huấn kỹ năng và phương pháp 

giảng dạy theo phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp điều kiện và môi trường đào tạo 

của Việt Nam; 

− Tiến hành tọa đàm trao đổi trực tiếp với đại diện 35 trường đại học Đài Loan về 

những nội dung khoa học liên quan tới chuyên ngành đào tạo, cấu trúc chương trình đào 

tạo, kinh nghiệm kết hợp có hiệu quả giữa giảng dạy lý thuyết với thực tiễn; chương trình 
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giao lưu giảng viên và sinh viên giữa các trường, cũng như những định hướng chủ yếu về 

lĩnh vực nghiên cứu khoa học có thể triển khai hợp tác; 

− Hội thảo với trường cao đẳng cộng đồng Coastline (Hoa Kỳ) và trường Dimension 

(Singapore), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục giữa các trường có liên quan; 

− Hội thảo với tổ chức Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE) nhằm tìm hiểu về nền giáo 

dục của Canada và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thích hợp với các trường Cao đẳng, Đại 

học của Canada; 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành các hoạt động trao đổi sinh viên giảng 

viên trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa với với các trường Đại học Ngoại ngữ 

Busan, Đại học Konkuk, Đại học Angelo State Hoa Kỳ, Đại học CityU Hoa Kỳ. 

2.5.  Hợp tác doanh nghiệp 

Nhà trường đã hợp tác với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh 

nghiệp dịch vụ, du lịch, các trung tâm đào tạo giảng dạy ngoại ngữ,…  là những cơ sở thực 

hành cho sinh viên, và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu về Ngôn ngữ Anh. 

Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường với một số 

cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại Bình Dương và các địa phương khác đã và đang được triển 

khai thực hiện theo kế hoạch, bước đầu đạt được kết quả tốt. 

Phần 3. Về mục tiêu phát triển ngành đào tạo đề xuất mở 

3.1. Thời gian mở ngành đào tạo 

Thời gian mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh được chuẩn bị và triển khai từ năm 2020 

đến nay. 

3.2. Thời gian tổ chức triển khai chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh được triển khai từ học 

kỳ I năm học 2022-2023. 

3.3. Mục tiêu đào tạo 

3.3.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh có trình độ chuyên môn cao, có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững và 

vận dụng tốt kiến thức chuyên môn có sử dụng Ngôn ngữ Anh; biết nắm bắt cơ hội, có khả 

năng thích nghi tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, có tư duy khoa học, 

sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo góp phần vào sự nghiệp 

phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội 
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của đất nước nói chung. Có khả năng học lên các bậc học cao hơn tại các đại học, viện 

nghiên cứu trong và ngoài nước. 

 3.3.2. Mục tiêu cụ thể (POs) 

Mục tiêu cụ thể Mô tả 

Kiến thức 

PO1 kiến thức cần thiết về xã hội, tự nhiên, văn hoá, văn học, để làm việc 

hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn; 

PO2 kiến thức về các kỹ năng ngôn ngữ và khả năng sử dụng ngôn ngữ 

trong các lĩnh vực liên quan ngành học 

Kỹ năng 

P03 
kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề, thích ứng với sự 

thay đổi của môi trường toàn cầu hóa; 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

P04 năng lực học tập, định hướng phát triển bản thân và tinh thần học 

tập nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và trình độ chuyên môn; 

P05 khả năng đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập xã hội, góp phần 

giải quyết các vấn đề tại cộng đồng địa phương cũng như toàn cầu. 

 3.4. Kế hoạch và số lượng tuyển sinh 

❖  Đối tượng tuyển sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

❖ Phương thức và Điều kiện tuyển sinh 

Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 04 phương thức tuyển sinh được nêu trong Thông báo 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 số 07/TB-ĐHKTKT ngày 02/04/2022 của 

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (link tham khảo 

https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-

nam-2022).  

❖ Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu 

Số lượng tuyển sinh dự kiến: 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Chỉ tiêu dự kiến 200 220 240 260 280 

https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
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Phần 4. Giải pháp và lộ trình thực hiện 

4.1 Chương trình đào tạo 

 4.1.1 Xây dựng CTĐT 

Chương trình đào tạo gồm 134 tín chỉ,  bao gồm khối kiến thức đại cương là 26 tín 

chỉ, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 99 tín chỉ, Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 

9 tín chỉ, đào tạo trong vòng 4 năm. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ 

đại học được xây dựng căn cứ theo: 

− Luật Giáo dục đại học số 43/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 06 

năm 2019; 

− Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt 

động của ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; 

− Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

− Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học; 

− Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học; 

− Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

− Quyết định số 126/QĐ-ĐHKTKT ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật  

Bình Dương. Trong quá trình xây dựng, Chương trình đào tạo được tham khảo các 

chương trình của các trường Đại học trong và ngoài nước: Ngành ngôn ngữ Anh – Tiếng 

Anh thương mại: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Singapore University of Social Sciences 
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(English Language And Literature); National institute of Educaciton Singapore (Ba Ed – 

Primary/General), Binus University (BA English Literature). 

4.1.2 Thẩm định CTĐT:  

Chương trình đã được Hội đồng thẩm định thông qua ngày......... 

4.1.3 Chuẩn đầu ra của CTĐT 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mô tả 

Kiến thức 

ELO1 1.1. Vận dụng những tư tưởng của triết học Mác-Lenin, chủ trương, đường 

lối của Đảng CSVN để phân tích những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, an 

ninh quốc phòng, qua đó hình thành thái độ tích cực về lý tưởng sống và 

nhân sinh quan; 

1.2. Vận dụng những quy định về pháp luật để phân tích các mối quan hệ cá 

nhân và công việc; hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật 

cũng như ý thức bảo vệ môi trường sống nhằm góp phần phát triển quốc gia 

một cách bền vững. 

ELO2 2.1. Áp dụng các kiến thức nền tảng của ngôn ngữ vào các tình huống khác 

nhau;  

2.2. Áp dụng và đối chiếu các kiến thức về văn hóa, xã hội, văn học Anh, 

Mỹ, ... 

ELO3 3.1. Vận dụng các khái niệm về ngôn ngữ để giải thích các hiện tượng ngôn 

ngữ  (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, hình thái, cú pháp); 

3.2. Sử dụng được sự phát triển của ngôn ngữ để so sánh và đối chiếu sự thay 

đổi của ngôn ngữ. 

ELO4 4.1. Vận dụng các thuật ngữ chuyên sâu (thương mại, du lịch, giảng dạy...) 

ở trình độ cao trung; 

4.2. Áp dụng kiến thức về quản lý giáo dục, xử lý tình huống sư phạm…vào 

hoạt động giáo dục; 

4.3. Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ bậc cao trung để xử lý các loại văn 

bản trong thương mại, giao tiếp, dịch thuật...; 

4.4. Ứng dụng các kỹ thuật biên phiên dịch vào công việc thực tiễn. 

Kỹ năng 
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ELO5 5.1. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 theo 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và ứng dụng vào việc học ngôn ngữ; 

5.2. Giao tiếp bằng ngoại ngữ thứ hai ở mức độ sơ cấp hoặc sơ trung cấp. 

ELO6 6.1. Áp dụng các kỹ năng trình bày trước công chúng hoặc trình bày bằng 

văn bản; 

6.2. Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp bằng văn nói và văn viết; 

6.3. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, tư duy phản biện; 

6.4. Chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin. 

ELO7 7.1.Áp dụng kỹ năng làm việc và quản lý nhóm; kỹ năngxử lý tình huống; 

7.2. Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm; 

7.3. Tổ chức và lãnh đạo nhóm làm việc đạt được mục tiêu đề ra. 

ELO8 8.1. Áp dụng khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch; 

8.2. Phân tích các loại văn bản, các kiểu phát ngôn, các văn cảnh dịch 

thuật,…; 

8.3. Áp dụng kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

ELO9 9.1. Thể hiện được trách nhiệm, sự trung thực, thái độ hợp tác, tinh thần cầu 

tiến, và tác phong đúng đắn; 

9.2. Tôn trọng quy định, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, và thích ứng 

được với sự thay đổi; 

EL10 10.1. Khả năng tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn, và học tập suốt đời;  

10.2. Khả năng nghiên cứu độc lập ở mức cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành được đào tạo 

10.3. Chủ động trong việc lên kế hoạch học tập và làm việc phù hợp.. 

 

4.1.4: Kế hoạch đào tạo dự kiến: 

TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

HỌC KÌ I – Năm thứ nhất: 13 TC 
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

1.  1 
71POLP10

013 

Triết học Mác-

Lênin 
3 45   BB Không Không  

2.  1 
71ENGL3

0292 
Nghe 1 2 30   BB Không Không  

3.  1 
71ENGL3

0332 
Nói 1 2 30   BB Không Không  

4.  1 
71ENGL3

0372 
Đọc 1 2 30   BB Không Không  

5.  1 
71ENGL3

0412 
Viết 1 2 30   BB Không Không  

6.  1 
71ENGL4

0492 
Ngữ Âm Học 2 30   BB Không Không  

HỌC KÌ II – năm thứ nhất: 13 TC 

7.  2 
71INFB10

012 
Tin học đại cương  2  30  BB Không Không  

8.  2 
71ENGL3

0302 
Nghe 2 2 30   BB Không Không  

9.  2 
71ENGL3

0342 
Nói 2 2 30   BB Không Không  

10.  2 
71ENGL3

0382 
Đọc 2 2 30   BB Không Không  

11.  2 
71ENGL3

0422 
Viết 2 2 30   BB Không Không  

12.  2 

71ELAN3

0073/  

71ELAN3

0083/  

71ELAN3

0093 

Nhật 1/ 

Hàn 1/ 

Trung 1 

3 45   
TC 

(3/9) 
Không Không  

HỌC KÌ I – Năm thứ hai: 13 TC 
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

13.  3 

71ELAN3

0103/ 

71ELAN3

0113/ 

71ELAN3

0123 

Nhật 2/ 

Hàn 2/ 

Trung 2 

3 45   
TC 

(3/9) 
Không Không  

14.  3 
71ENGL3

0462 

Ngữ Pháp ứng 

dụng 1 
2 30   BB Không Không  

15.  3 
71ENGL3

0312 
Nghe 3 2 30   BB Không Không  

16.  3 
71ENGL3

0352 
Nói 3 2 30   BB Không Không  

17.  3 
71ENGL3

0392 
Đọc 3 2 30   BB Không Không  

18.  3 
71ENGL3

0432 
Viết 3 2 30   BB Không Không  

HỌC KÌ II – Năm thứ hai: 13 TC 

19.  4 
71ENGL3

0472 

Ngữ Pháp ứng 

dụng 2 
2 30   BB Không Không  

20.  4 

71ELAN3

0133/ 

71ELAN3

0143/ 

71ELAN3

0153 

Nhật 3/ 

Hàn 3/ 

Trung 3 

3 45   
TC 

(3/9) 
Không Không  

21.  4 
71ENGL3

0322 
Nghe 4 2 30   BB Không 

71ENG

L30312 
 

22.  4 
71ENGL3

0362 
Nói 4 2 30   BB Không 

71ENG

L30352 
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

23.  4 
71ENGL3

0402 
Đọc 4 2 30   BB Không 

71ENG

L30392 
 

24.  4 
71ENGL3

0442 
Viết 4 2 30   BB Không 

71ENG

L30432 
 

HỌC KÌ III – Năm thứ hai: 13TC 

25.  5 

71SSK120

011/ 

71SSK220

021/ 

71SSK320

031/ 

71SSK420

041 

Kỹ năng mềm 1: 

Kỹ năng học đại 

học/ 

Kỹ năng mềm 2: 

Kỹ năng giao tiếp/ 

Kỹ năng mềm 3: 

Kỹ năng làm việc 

nhóm và thuyết 

trình/ 

Kỹ năng mềm 4: 

Kỹ năng nghề 

nghiệp 

3 25 50  
TC 

(3/4) 
Không Không  

26.  5 
71ENGL4

0502 
Âm vị học 2 30   BB Không Không  

27.  5 
71ENGL3

0452 
Viết 5 2 30   BB Không 

71ENG

L30442 
 

28.  5 

71ELAN3

0163/  

71ELAN3

0173/ 

71ELAN3

0183  

Nhật 4/ 

Hàn 4/ 

Trung 4 

3 45   
TC 

(3/9) 
Không 

71ELA

N30133

/ 

71ELA

N30143

/ 

71ELA

N30153 

 

  Chọn 2/3 học phần         
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

29.  5 
71EBAS1

0032 
Dẫn luận ngôn ngữ  2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

30.  5 
71EBAS1

0022 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

31.  5 
71EBAS1

0042 

Ứng dụng công 

nghệ trong học 

ngôn ngữ 

2 30   
TC 

(4/6) 
Không Không  

HỌC KÌ I – Năm thứ 3: 12 TC 

32.  6 
71POLE1

0022 

Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin   
2 30   BB Không 

71POL

P10013 
 

33.  6 
71EBAS1

0012 

Tiếng Việt Thực 

Hành  
2 30   BB Không Không  

34.  6 
71ENGL3

0482 

Phương pháp 

NCKH 
2 30   BB Không Không  

35.  6 

71ELAN3

0193/  

71ELAN3

0203/  

71ELAN3

0213  

Nhật 5/ 

Hàn 5/ 

Trung 5 

3 45   
TC 

(3/9) 
Không 

71ELA

N30163

/  

71ELA

N30173

/  

71ELA

N30183 

 

36.  6 
71ENGL4

0553 
Biên Dịch 1 3 45   BB Không Không  

HỌC KÌ II – Năm thứ 3: 13 TC 

37.  7 
71POLS10

032 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 30   BB Không 

71POL

P10013 
 

38.  7 
71ENGL4

0563 
Biên Dịch 2 3 45   BB Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

39.  7 
71ENGL4

0523 

Hình thái học & 

Cú pháp học 
3 45   BB Không Không  

40.  7 
71ENGL4

0532 

Văn hóa xã hội 

Anh 
2 30   BB Không Không  

Chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh 

41.  7 
71ENGL4

0633 

Phương pháp giảng 

dạy 1 
3 45   BB Không Không  

Chuyên sâu Tiếng Anh thương mại, Biên phiên dịch tiếng Anh, Anh-Trung thương mại 

42.  7 
71ENGL4

0693 

Đọc hiểu thương 

mại  
3 45   BB Không Không  

Chuyên sâu tiếng Anh Du lịch 

43.  7 
71ELAN4

0273 

Tiếng Anh du lịch 

và dịch vụ 
3 45   BB Không Không  

HỌC KÌ III – Năm 3: 13TC 

44.  8 
71ENHU1

0012 

Con Người và Môi 

Trường  
2 30   BB Không Không  

45.  8 
71ENGL4

0542 
Văn hóa xã hội Mỹ 2 30   BB Không Không  

Chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh 

46.  8 
71EBAS1

0052 

Giáo dục học đại 

cương 
2 30   BB Không Không  

47.  8 
71ENGL4

0643 

Phương pháp giảng 

dạy 2 
3 45   BB Không Không  

  Chọn 2/3 học phần         

48.  8 
71EBAS1

0063 

Quản lý nhà nước 

về giáo dục  
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

49.  8 
71ENGL4

0672 

Hoạt động giảng 

dạy 
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

50.  8 
71ENGL4

0682 
Kỹ thuật giảng dạy 2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

Chuyên sâu tiếng Anh thương mại 

51.  8 
71ENGL4

0702 

Phiên dịch thương 

mại 1  
2 30   BB Không Không  

52.  8 
71ENGL4

0733 

Biên dịch thương 

mại  
3 45   BB Không Không  

  Chọn 2/3 học phần         

53.  8 
71ENGL4

0742 

Mục tiêu thương 

mại  
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

54.  8 
71ELAN4

0232 
Tiếng Anh tiếp thị  2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

55.  8 
71ELAN4

0242 

Tiếng Anh hợp 

đồng & luật 

thương mại 

2 30   
TC 

(4/6) 
Không Không  

Chuyên sâu Biên phiên dịch tiếng Anh 

56.  8 
71ENGL4

0702 

Phiên dịch thương 

mại 1 
2 30   BB Không Không  

57.  8 
71ENGL4

0733 

Biên dịch thương 

mại 
3 45   BB Không Không  

  Chọn 2/3 học phần         

58.  8 
71ENGL4

0742 

Mục tiêu thương 

mại 
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

59.  8 
71ELAN4

0242 

Tiếng Anh hợp 

đồng & luật 

thương mại 

2 30   
TC 

(4/6) 
Không Không  

60.  8 
71ELAN4

0222 

Tiếng Anh văn 

phòng 
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

Chuyên sâu Anh-Trung thương mại 

61.  8 
71ENGL4

0772 

Tiếng Trung 

Thương Mại 1 
2 30   BB Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

62.  8 
71ELAN4

0253 

Tiếng Trung giao 

tiếp thương mại 
3 45   BB Không Không  

  Chọn 2/3 học phần         

63.  8 
71ELAN4

0262 

Báo Chí Tiếng 

Trung 
2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

64.  8 
71ELAN4

0232 
Tiếng Anh tiếp thị 2 30   

TC 

(4/6) 
Không Không  

65.  8 
71ELAN4

0242 

Tiếng Anh hợp 

đồng & luật 

thương mại 

2 30   
TC 

(4/6) 
Không Không  

Chuyên sâu tiếng Anh du lịch 

66.  8 
71ENGL4

0793 

Tổng quan về du 

lịch & dịch vụ 
3 45   BB Không Không  

67.  8 
71ENGL4

0813 
Phiên dịch du lịch 3 45   BB Không Không  

68.  8 
71ENGL4

0803 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 
3 45   BB Không Không  

HỌC KÌ I – Năm thứ 4: 11TC 

69.  9 
71GLAW

10012 

Pháp Luật Đại 

Cương  
2 30   BB Không Không  

70.  9 
71POLH1

0042 

Tư Tưởng Hồ Chí 

Minh  
2 30   BB Không 

71POL

P10013

, 

71POL

E10022

, 

71POL

S10032 

 

Chuyên sâu tiếng Anh giảng dạy 
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

71.  9 
71ENGL4

0622 

Giảng dạy Tiếng 

Anh cho trẻ em 
2 30   BB Không Không  

72.  9 
71ENGL4

0653 

Kiểm tra & Đánh 

giá 
3 45   BB Không Không  

73.  9 
71ENGL4

0662 
Soạn giáo án 2 30   BB Không Không  

Chuyên sâu tiếng Anh thương mại 

74.  9 
71ELAN4

0222 

Tiếng Anh văn 

phòng  
2 30   BB Không Không  

75.  9 
71ENGL4

0712 

Phiên dịch thương 

mại 2 
2 30   BB Không 

71ENG

L40702 
 

76.  9 
71ENGL4

0723 
Thư tín thương mại  3 45   BB Không Không  

Chuyên sâu Biên phiên dịch tiếng Anh 

77.  9 
71ENGL4

0582 
Lý thuyết dịch  2 30   BB Không Không  

78.  9 
71ENGL4

0712 

Phiên dịch thương 

mại 2 
2 30   BB Không 

71ENG

L40702 
 

79.  9 
71ENGL4

0763 
Biên dịch nâng cao  3 45   BB Không 

71ENG

L40563 
 

Chuyên sâu Anh-Trung thương mại 

80.  9 
71ENGL4

0752 

Thư tín thương mại 

tiếng Trung 
2 30   BB Không Không  

81.  9 
71ENGL4

0782 

Tiếng Trung 

Thương Mại 2 
2 30   BB Không 

71ENG

L40772 
 

82.  9 
71ENGL4

0723 
Thư tín thương mại 3 45   BB Không Không  

Chuyên sâu tiếng Anh du lịch 

83.  9 
71ELAN4

0282 

Tiếng Anh du lịch 

nâng cao 
2 30   BB Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

84.  9 
71ENGL4

0842 

Khuynh hướng du 

lịch đương đại 
2 30   BB Không Không  

85.  9 
71ENGL4

0823 
Quản trị du lịch 3 45   BB Không Không  

HỌC KÌ II – Năm thứ tư: 10 TC 

86.  10 
71POLC1

0052 

Lịch sử Đảng 

CSVN  
2 30   BB Không 

71POL

P10013

, 

71POL

E10022

, 

71POL

S10032 

 

87.  10 
71ENGL4

0512 
Ngữ nghĩa học 2 30   BB Không Không  

  Chọn 3/5 học phần 

88.  10 
71ENGL4

0572 

Kỹ thuật phiên 

dịch 
2 30   

TC 

(6/10

) 

Không Không  

89.  10 
71ENGL4

0582 
Lý thuyết dịch 2 30   

TC 

(6/10

) 

Không Không  

90.  10 
71ENGL4

0592 
Văn học Anh 2 30   

TC 

(6/10

) 

Không Không  

91.  10 
71ENGL4

0602 
Văn học Mỹ 2 30   

TC 

(6/10

) 

Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

92.  10 
71ENGL4

0612 

Đa dạng Tiếng 

Anh 
2 30   

TC 

(6/10

) 

Không Không  

HỌC KÌ 3 – Năm học thứ tư: 9TC 

93.  11 
71EINT40

956 

Khóa luận tốt 

nghiệp  
6 180   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

94.  11 
71ENGL4

0852 

Ứng dụng công 

nghệ vào giảng dạy 
2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

95.  11 
71ENGL4

0862 

Văn hóa thương 

mại 
2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

96.  11 
71ENGL4

0872 

Đọc-Viết tiếng 

Anh nâng cao 
2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

97.  11 
71ENGL4

0882 

Đọc-viết Tiếng 

Trung nâng cao 
2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

98.  11 
71ENGL4

0892 

Thực hành phiên 

dịch du lịch nâng 

cao 

2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

99.  11 
71ENGL4

0832 
Địa điểm du lịch 2 30   

TC 

(6/12

) 

Không Không  

100.  11 
71EINT40

903 

Thực tập nghiệp vụ 

giảng dạy tiếng 

Anh 

3   135 BB Không Không  
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TT 

Phân 

bổ 

học 

kỳ 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 

Bắt 

buộc

/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 

ĐK học 

trước 

Tỷ lệ 

dạy, 

học 

trực 

tuyến 

LT TH TT     

101.  11 
71EINT40

913 

Thực tập nghiệp vụ 

Tiếng Anh thương 

mại 

3   135 BB Không Không  

102.  11 
71EINT40

923 

Thực tập nghiệp vụ 

Biên- Phiên dịch 
3   135 BB Không Không  

103.  11 
71EINT40

933 

Thực tập nghiệp vụ 

Anh-Trung thương 

mại 

3   135 BB Không Không  

104.  11 
71EINT40

943 

Thực tập nghiệp vụ 

Tiếng Anh du lịch 
3   135 BB Không Không  

 

 

4.2 Biên bản thông qua của Hội đồng Khoa học và đào tạo: 

Ngày 07/4/2022, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã ra Quyết định 

số 43/QĐ – ĐHKTKTBD  thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua chương 

trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. 

Ngày 23/04/2022 , Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã họp đánh giá và góp ý kiến 

thông qua đề án mở ngành. Kết quả 19/19 phiếu đồng ý đề án ngành Ngôn ngữ Anh đạt 

yêu cầu để thẩm định và gửi Bộ xin mở mã ngành đào tạo.  

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/03/2022 giữa Trường Đại học Văn Lang 

(VLU) và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) về tăng cường hợp tác 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Bình Dương đã kế thừa và ứng dụng Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 

của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình giảng dạy của Nhà trường. Chương trình 

đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Văn Lang đã được thẩm định và ban 

hành. (Xin đính kèm các văn bản trong phần phụ lục hồ sơ đề án). 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện đề 

án, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Nhà trưởng đã chỉnh sửa bổ sung, điều 

chỉnh nội dung các học phần liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh để đáp ứng chuẩn năng 
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lực cơ bản trong chương trình đào tạo. Nhà trường thực hiện nghiêm túc cấu trúc và thời 

lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.3 Kế hoạch mua sắm Trang thiết bị, Giáo trình từ năm thứ 3 của ngành  

Năm 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Sách, Giáo trình, tài 

liệu tham khảo 
135 150 170 190 

 

4.4 Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo 

Nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, đã khuyến khích và tạo 

điều kiện cho giảng viên học nâng cao trình độ. Cụ thể, các giảng viên cơ hữu của ngành 

đều là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực Ngôn ngữ, 

Ngôn ngữ Anh. Trong năm 2022, Khoa tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến khích các giảng 

viên trình độ thạc sĩ học nghiên cứu sinh để tăng cường lực lượng tiến sĩ trong Khoa, đồng 

thời đáp ứng được quy mô, chất lượng giảng dạy của ngành Ngôn ngữ Anh. 

Ngoài ra, Khoa cũng ưu tiên tuyển dụng giảng viên đúng chuyên ngành. Trong thời 

gian tới, Khoa tiếp tục tuyển dụng thêm thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành, có nghiên cứu sâu về 

Ngôn ngữ Anh để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại khoa Ngôn ngữ 

và văn hóa nước ngoài, Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương. 

Bảng 21. Kế hoạch dự kiến phát triển đội ngũ giảng viên: 

Năm 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Số 

lượng 

GV  

Thạc sĩ 19 19 20 20 

Tiến sĩ 4 4 6 6 

TỔNG 23 23 26 26 

 

4.5 Kế hoạch đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo 

Sau khi có sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên, ngành Ngôn ngữ Anh sẽ thực hiện 

đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo. 

Phần 5. Phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro 
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Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT đã thống nhất quy định chung về điều kiện, trình 

tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động ngành đào tạo của các trình độ của giáo 

dục đại học quy định: Cơ sở đào tạo phải xây dựng, đề xuất, phê duyệt chủ trương mở 

ngành đào tạo do Hội đồng trường phê duyệt và chịu trách nhiệm về định hướng phát triển 

mở ngành mới, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của cơ 

sở đào tạo; đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực. Ngoài ra, phải bảo 

đảm nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào tạo đạt hiệu quả; thẩm định về dự báo rủi 

ro, các giải pháp ngăn ngừa đề phòng rủi ro và cách thức giải quyết trong trường hợp xảy 

ra rủi ro khi mở ngành đào tạo. 

Rủi ro là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng xảy ra biến cố bất thường với hậu quả thiệt 

hại hoặc mang lại kết quả không như dự tính.  Theo Viện kiểm toán nội bộ của Mỹ: “Rủi 

ro là tính bất thường (tính không chắc chắn) của một sự kiện xuất hiện mà nó có thể gây 

ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu”. 

5.1. Rủi ro của đề án mở ngành bao gồm: 

− Rủi ro về việc tuyển sinh không đủ số lượng; 

− Rủi ro do bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp phải học online; 

− Rủi ro do việc tuyển sinh không gắn với gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương 

và vùng; 

− Rủi ro do chương trình đào tạo cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của 

ngành/trường; 

− Rủi ro do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh 

− Rủi ro do các thay đổi về chính sách pháp luật có liên quan đến ngành Ngôn ngữ 

Anh... 

− Rủi ro xảy ra do hậu quả từ hoạt động của con người trong điều hành hoạt động của 

Nhà trường và Khoa. 

5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Xây dựng và thẩm định đề án thật kỹ theo các quy định của pháp luật; 

− Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, cả trong trường hợp đào tạo online do ảnh hưởng 

của dịch bệnh; 

− Khảo sát kỹ nhu cầu nhân lực của vùng và địa phương; 

− Tăng cường việc định hướng nghề nghiệp đối với học sinh 
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− Chuẩn bị thích ứng nhanh và hiệu quả nhất với các thay đổi về chính sách pháp luật 

có liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh... 

− Chuẩn bị và đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao để điều hành hoạt động của 

Nhà trường và Khoa. 

5.3. Các biện pháp xử lý rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Chấp nhận rủi ro – tự gánh chịu: Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương 

thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang nhận thức được các rủi ro có thể gặp phải đã lập ra quỹ 

riêng để tự mình hạn chế, khắc phục hậu quả rủi ro như: tiết kiệm, lập quỹ chung dự phòng, 

cứu trợ. Các hình thức này còn được gọi là tự bảo hiểm. Tự bảo hiểm tương tự hình thức 

dự trữ thuần túy. Song, một đơn vị không thể mang hết vốn để lập quỹ dự phòng, một cá 

nhân không thể mang hết thu nhập của mình để tiết kiệm. 

− Chuyển giao rủi ro – các loại hình bảo hiểm, là một cơ chế mà nhờ nó mà Trường 

Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương có thể thực hiện việc chuyển những rủi ro tiềm tàng 

của mình cho một tổ chức hoặc một cá nhân khác. Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình 

Dương có thể áp dụng 2 hình thức chuyển giao rủi ro sau: 

1. Chuyển giao rủi ro không bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một cá 

nhân có thể chuyển giao rủi ro của mình cho một tổ chức hoặc cá nhân khác không 

phải là một tổ chức bảo hiểm. 

2. Chuyển giao rủi ro bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một cá nhân bằng 

việc đóng góp một khoản tiền nhất định để chuyển giao rủi ro tiềm tàng của mình cho 

tổ chức khác – Tổ chức bảo hiểm. Nhận trách nhiệm trước những rủi ro được chuyển 

giao, tổ chức bảo hiểm thực hiện việc bù đắp thiệt hại hoặc trả một khoản tiền nhất 

định nếu xảy ra rủi ro như đã thỏa thuận. 

Phần 6. Đề nghị và cam kết thực hiện 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương vừa đạt Kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, 

cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) công nhận theo Quyết định số 156/QĐ-KĐCLGD 

ngày 29/04/2022. 

Nhà trường cam kết không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành 

đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo các ngành đang đào tạo và các quy định liên 

quan đến giáo dục đại học từ thành lập trường đến nay. 
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Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ giảng 

viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình, đáp ứng tốt nhất 

cho việc dạy và học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành học này. 

Tất cả các nội dung của đề án đăng ký mở ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học đã 

được đăng lên website của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tại địa chỉ: 

https://ktkt.edu.vn/. 

Ngoài ra, Nhà trường cam kết và khẳng định trên website luôn cập nhật thường 

xuyên các thông tin như: công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, 

sinh viên trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, ngành 

học; công khai tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 01 (một) năm tốt nghiệp; công khai mức 

thu học phí; công khai chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các ngành tại Trường. 

Với điều kiện cơ sở vật chất như trên, cùng đội ngũ cán bộ ưu tú, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoàn toàn có thể triển khai thành công đề án mở ngành đào 

tạo Ngôn ngữ Anh (Mã ngành 7220201), trình độ đại học để Trường triển khai công tác 

tuyển sinh và đào tạo từ năm 2022 - 2023. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 Đã ký 

 TS. Nguyễn Thị Thu Hà  
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